
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pundit Ultrasonic 

PD8050 
 
 

Putere consolidată într-un singur dispozitiv pentru imagistica structurală, detectarea 

obiectelor și a defecțiunilor cu ecou pulsatoriu cu ultrasunete 
 

 
 

 

Eficiență 
 

Beneficiați de puterea Pundit 200 PE, 

Pundit 250 Array și PD8000 cu un 

singur dispozitiv. Inspecții 

îmbunătățite, fără fir, cu imagini 2D, 

2D, hartă termică și 3D de înaltă 

rezoluție la fața locului 

Inovare 
 

Experimentați cel mai ușor, dar și cel 

mai inteligent dispozitiv de imagistică 

structurală cu ecou pulsatoriu 

disponibil pe piață. Alimentat de un 

software în continuă evoluție cu IA și 

AR, pentru a vă extinde capacitățile de 

inspecție 

Productivitate 
 

Productivitate imbatabilă asigurată de 

poziționarea asistată de IA și 

interpretarea datelor, feedback în timp 

real al controalelor sondei, 

vizualizarea imediată a datelor și 

crearea ușoară de rapoarte 



 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 
Export HTML 

 
 
 
 

Aplicații 

Detectarea golurilor și a delaminării   
Evaluarea lipirii 
Măsurarea grosimii 
Detectarea alveolei  
Beton cu fibre 
Prevenirea loviturilor din beton 
Imagistica armăturilor foarte apropiate 

Generarea instantanee a rapoartelor 
Vizualizare cu focalizare de înaltă definiție 
Vizualizare macro - frecvență și tensiune variabile  
Vedere panoramică Scanare-B 

Lățime de bandă 20 - 80 kHz 
 

 
Tehnologie Imagine cu Impuls ultrasonic, multi-canal 
Rezoluția de măsurare  0,1 us 

 
de la ±50 până la ±150 V 

Caracteristici speciale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificații pentru unitatea de 
afișare²: 

Realitate augmentată 
vizualizare 3D 
Poziționare asistată de AI 
Interpretarea funcțiilor asistate de AI 
Stabilizator de imagine 
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) 

Tensiune impulsuri 
 
 

Amplificarea 
receptorului 

 
 
 
 

Generare de rapoarte 
 
 
 
 
 

Moduri de măsurare 

(UPE) 
de la 1 până la 10.000 
(de la 0 la 80 dB) 
Sincronizare în cloud   
Partajare prin URL 
Jurnal de bord activat în cloud  
Export de date brute, bazat pe cloud  
Export de date HTML bazat pe cloud 
Generare de rapoarte bazate pe cloud 
Scanare linie  
Scanare bandă 
Scanare grilă (În curând) 

 
 

Senzori pentru unitatea 
de afișare³: 

Giroscop cu trei axe 
Accelerometru Senzor de 
lumină ambientală 
Barometru 

Până la 2 m/6,6 ft în funcție de beton 
Domeniul de măsurare 

calitate 
 

 
Scanare A (inclusiv plic) 
Scanare B (vedere linie) 

GPS/GNSS încorporat 
1. Recomandare: Cele mai noi modele îmbunătățesc performanța, numărul 
de senzori și capacitățile opționale. 2, 3. În funcție de modelul de iPad 

Moduri de revizuire Scanare C (vizualizare Time-Slice) 
Hartă termică (adâncime) 
Harta termică (viteza impulsului) 

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

Orice Apple® iPad compatibil (iOS 11.0 și 
Display mai mare)¹ 

 
 

Memorie Apple® iPad specificată 

Conexiune Wi-Fi criptată la tableta Apple® iOS 
Conexiuni Port USB pentru modulul Wi-Fi 

USB-C pentru zonele cu acces Wi-Fi restricționat 
 

 

 
 
 
 
 

 
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 
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