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PUNDIT PL-200 / PUNDIT PL-200 PE
Ultrasonic Pulse Velocity / Pulse Echo

Urządzenie do badania materiałów metodą ultradźwiękową 
Zalety:

• Przeznaczone do badania betonu, skał, drewna i ceramiki

• Pozwala na ocenę jednorodności materiału oraz detekcję wad

• Oszacowuje wytrzymałość betonu na podstawie prędkości fali ultradźwiękowej

• Modularność - dwa tryby pracy dzięki możliwości zastosowania różnych akcesoriów

• Zaprojektowany specjalnie z myślą o pracy w trudnych warunkach

• 7” kolorowy ekran dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia oraz pozwalający na bardzo dokładną 

  analizę danych pomiarowych

• Pamięć Flash 8 GB pozwalająca na zapis nawet 100 000 pomiarów

• Dwurdzeniowy procesor, który pozwala na płynną pracę urządzenia w czasie rzeczywistym

• Wytrzymała bateria zapewniająca 8 h pracy urządzenia

• Dostępne w przyszłości nowe akcesoria będą kompatybilne z urządzeniem 

PL-200 PE

• Możliwość jednostronnego pomiaru grubości badanego elementu

• B-Scan pozwala wykryć i zlokalizować pustki, rury, pęknięcia równoległe do badanej powierzchni

• Brak konieczności stosowania środka sprzęgającego (sonda PE)

PL-200 

• Umożliwia pomiar prędkości powierzchniowej oraz głębokości pęknięć prostopadłych do powierzchni

• Współpracuje ze wszystkimi dostępnymi do tej pory przetwornikami urządzeń Tico, Pundit Lab,

  Pundit Lab+ oraz sondą PE

Normy:

EN 125014-4

ASTM C 597-02

BS 1881 Part 203

ISO 1920-7:2004

IS13311

CECS21
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Autoryzowany partner w Polsce
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VIATECO Sp. z o. o.

Krakowska 1, 40 - 391 Katowice

tel. 32 / 411 58 40, fax 32 / 601 20 09

Funkcje skanu liniowego

pozwalają na ocenę jedno-

rodności badanego elementu

Możliwość oszacowania 

wytrzymałości badanego 

elementu dzięki metodzie 

SONREB

Obliczanie prędkości 

przejścia fali ultradźwiękowej

Obliczanie prędkości 

przypowierzchniowej 

Tryby skanowania:

A-skan

• A-skan pozwala na bezpośrednią analizę nie obrobionego sygnału.

• Cyfrowa obróbka sygnału dla lepszej widzialności echa oraz tłumienia szumów.

• Automatyczny odczyt grubości badanego elementu.

B-skan

• Podgląd przekroju prostopadle do powierzchni skanowania pozwala na wykrycie pustek, rur, pęknięć itd.

• Unikatowa technika przetwarzania uzyskanego obrazu, poprawiająca jego jakość w celu ułatwienia 

  analizy.

• Możliwość umieszczania znacznika na uzyskanym obrazie badanego elementu pozwala na 

  bezpośredni odczyt umiejscowienia ukrytych elementów, wad konstrukcyjnych oraz grubości.

Dane techniczne: W zestawie:

Pundit PL-200

rejestrator PL-200, 2 przetworniki 54 kHz,

2 kable BNC o długości 1,5 m, 

pasta łącząca, pręt kalibracyjny,

przejściówka BNC, ładowarka, kable USB,

płyta DVD z oprogramowaniem i dokumentacją,

szelki oraz walizka transportowa.

Pundit PL-200 PE

rejestrator PL-200, przetwornik Pulse Echo 50 kHz

z kablem łączącym, płytka testowa, ładowarka, 

kable USB, płyta DVD z oprogramowaniem

i dokumentacją, szelki oraz walizka transportowa.
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Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Wyświetlacz

Napięcie impulsowe UPV
  UPE

Zakres pasma

Wzmocnienie odbiornika

Pamięć wewnętrzna

Ustawienia regionalne
Zasilanie

Czas pracy

Temperatura

Wilgotność

Klasyfikacja IP IP54

< 95% RH, bez kondensacji

0°C - 30°C (podczas ładowania)
-10°C - 50°C (bez ładowania)

> 8 h (w standardowym trybie pracy)

Akumulator litowo-polimerowy, 3.6V, 14.0 Ah
Wybór jednostek Metryczne lub Imperialne

8 GB pamięci Flash

1x - 10’000x (0 -80dB) [11 krokowe]

20 - 500 kHz

- 100 - 400 Vpp

7’’ kolorowy ekran 800 x 480 pikseli

100 - 450 Vpp

0,1 µs (< 793 µs), 1 µs (> 793 µs)

0,1 - 7930 µs 

Pundit PL-200 Pundit PL-200 PE


