
Sistema de Ultrassom
Phased Array Echomac® PA
Para Uso em Ambientes de Produção Industrial



Sistema Versátil de Ultrassom Phased Array
Quando integrado com sistemas mecânicos tais como scanners lineares,
borbulhadores (bubblers) e tanques de imersão, o Echomac®  PA da
MAC fornece uma plataforma conveniente para uma ampla gama de
aplicações phased array (PA) incluindo testes de rodas ferroviárias e de
material composto.

Características Técnicas

www.mac-ndt.com

O sistema Echomac® PA é projetado e comercializado por Magnetic
Analysis Corp., uma empresa baseada nos EUA, fundada há mais de 90

anos e líder no fornecimento de sistemas e aparelhos de END.
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 Gabinete com tela de 19” e interface com tela de toque.

 Configuração mínima: Windows® (edição 64 bits), Quad-core i7, 
processador de 2.5 GHz, 8 GB RAM, alta velocidade (1 Gb/s), link 
Ethernet.

 Ar condicionado de 1800 BTU/HR (para uso em ambientes industriais).

 Dimensões do gabinete: 632 mm largura x 559 mm altura  x 660 mm 
profundidade. O ar condicionado aumenta em 203 mm a profundidade.

 Canais phased array: 32:128 PR
 Modos de disparo PA: até 32 elementos 

consecutivos
 Canais convencionais de ultrassom: 2 canais

(em modos pulso/eco ou T/R)
 Largura do pulso: 25 a 500 ns
 Amplitude do pulso PA (a 50Ω): 35 a 100 V
 Amplitude do pulso convencional de 

ultrassom (a 50Ω): 50 a 200 V
 Comprimento A-scan: até 16.384 pontos
 Máximo número de leis focais: 1.024
 Média em tempo real: 1, 2, 4, 8 e 16
 Compressão: 1, 2, 4, 8 e 16; FRP 20 kHz
 Máximo número de amostragem: 16.384
 Portas de medição: 4 + 1 de sincronização

 Taxa de transferência de dados: até 30 MB/s
 Arquivo de dados máximo: 20 GB
 Frequência de digitalização: 25, 50 ou 

100 MHz
 Largura de banda (a -3 dB): 500 kHz a 

18 MHz
 Resolução de amplitude de dados somados:

16 bits
 Filtros: passa banda analógico/digital, passa

alto e passa baixo
 Ajuste de ganho PA: 100 dB
 Ajuste de ganho de ultrassom convencional:

94 dB
 Interface de dados: Ethernet 1000 Base-T
 Encoder: 2 eixos (quadratura, direção 

relógio)


