
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pundit Ultrasonic 

PD8000 
 
 

Imagistică structurală, detectarea obiectelor și a defecțiunilor folosind imaginea 
cu impulsuri, ultrasonică 

 

 
 

 

Performanţă 
 

Soluție de inspecție fără fir cu 

imagistică 3D de înaltă rezoluție la 

fața locului, folosind tehnologia 

imagistică pe bază de impuls și 

stocare eficientă în cloud pentru 

datele dumneavoastră. 

Pregătirea viitoare 
 

Sonda extensibilă, cu ajutorul unui 

software în continuă evoluție, 

completează în mod inteligent 

Proceq GPR pentru a vă extinde 

capacitățile de inspecție. 

Productivitate 
 

Cea mai mare liniște sufletească 

oferită de poziționarea asistată de I.A. 

și de interpretarea datelor. Obțineți 

rapid informații cu vizualizarea 

imediată a datelor și crearea ușoară a 

rapoartelor. 



 Cereți o ofertă . 

 

Software/Spațiu de lucru Aplicație                                      Unitate de procesare/Senzor 

 
  

 
Unitatea de afișare 
 
 
 
 
Integrarea spațiului de lucru 

Orice Apple® iPad compatibil 

(iOS 11.0 și versiuni ulterioare)¹ 

Sincronizarea aplicației  

Partajare prin URL 

 Jurnal automat 

Export de date brute 

Lățime de bandă 20 - 80 kHz 
  
Tehnologie Imagine cu Impuls ultrasonic, multi-canal 
  
Rezoluția de măsurare  0,1 us 
  
Tensiune de impuls de la ±50 până la ±150 V (UPE) 
  
Amplificarea receptorului de la 1 până la 10.000 (0 - 80 dB) 

                                                     Export HTML 

Generarea instantanee a rapoartelor 

Frecvența nominală a 

traductorului 
40 kHz 

 
 
 
 
 

Caracteristici speciale 

Vizualizare cu focalizare de înaltă definiție 

Vizualizare macro - frecvență și tensiune variabile  

Vedere panoramică scanare-B  

Realitate augmentată 

 vizualizare 3D 

Poziționare asistată de AI 

Interpretarea funcțiilor asistate de AI  

Stabilizator de imagine 

Forma Impulsului Undă pătrată 
  
Întârziere impuls 8 ms - 200 ms 
  
Număr de canale 8 (cu opțiune de upgrade la 16) 
  

Conexiune Wi-Fi criptată cu Apple® iOS 
Conexiuni 

tabletă, port USB pentru modulul Wi-Fi 
  

Sincronizare în cloud   

Partajare prin URL 
Jurnal de bord activat în cloud 

 
 
 
 

Specificații pentru 
unitatea de afișare²: 

Dimensiunea ecranului: De la 7,9" până la 12,9" 
Rezoluție: Până la 2732 - 2048  
Memorie: Până la 2 TB 
Greutate: Până la 301 g/10,6 oz 
Cameră: Până la 12MP Wide și 10MP Ultra Wide 
Opțional: USB-C, 5G, Face ID 
Scaner LiDAR (opțional) 

Generarea de rapoarte 
 
 

Moduri de măsurare 

Interval de măsurare 

Export de date brute bazat pe cloud   

Export de date HTML bazat pe cloud  

Generare raport bazat pe cloud 

Scanare linie  

Scanare bandă 

Până la 2 m/6,6 ft în funcție de calitatea betonului 

 
 

Senzori pentru unitatea 
de afișare³: 

Giroscop cu trei axe 
Accelerometru  
Senzor de lumină 
ambientală Barometru 
GPS/GNSS încorporat 

Baterie Acumulator, 6x AA (NiMH), sigur pentru zbor 
  

Orice Apple® iPad compatibil (iOS 11.0 și 
Display 

mai mare)¹ 
  

Memorie Apple® iPad specificată 
  

Traductor Pundit Array cu contact uscat, cu 

1. Recomandare: Cele mai noi modele îmbunătățesc performanța, numărul 

de senzori și capacitățile opționale. 2, 3. În funcție de modelul de iPad 

Traductoare afișaj LCD auxiliar și butoane de control pe mânere 

 

 
 

 
 

 
Prezenți în peste 100 de țări, deservim inspectorii și inginerii din întreaga lume cu cea mai cuprinzătoare gamă de soluții InspectionTech, combinând 

software intuitiv și senzori de fabricație elvețiană. 

www.screeningeagle.com 
 

 
 
 
 

Traducere mecanică și generată automat (versiunea în limba engleză prevalează): 

08.04.2022 Copyright © 2021 Screening Eagle Technologies AG sau afiliații săi. Toate 

drepturile rezervate. 

 
 
 
 
 

Subsemnata Baroiu Diana, interpret şi traducător autorizat pentru limba engleză, în baza Autorizaţiei 
15360/2.02.2006, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba 
engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului 
nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 

                              
  Interpret și traducător autorizat,  

                                           Băroiu Diana 
 

 


