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• Palm XT Antenn
• LineTrac XT
• Förlängningsstång
• Bärsele

StructureScan
™
 Mini XT

StructureScan™ Mini XT är en professionell betongskanner designad och byggd för att hantera 
alla dina arbetsplats- och undersökningsbehov. Detta robusta system är designat med en 
integrerad display för datainsamling och tolkning av en användare. Minska säkerhetsrisker, 
ekonomisk exponering, dyra förseningar och tillhandahåll hela utbudet av tjänster till dina kunder 
med StructureScan Mini XT.

StructureScan Mini XT är idealisk för betonginspektion och utvärdering. Lokalisera enkelt och 
noggrant positionen och djupet för metalliska och icke-metalliska föremål i betong-
konstruktioner, inklusive armeringsjärn, rörledningar, efterspänningskablar, panngolv, hålrum 
och serviceledningar.

För utmanande eller stora undersökningar har Mini XT Kit tillbehören du behöver. Utöka dina 
undersökningsmöjligheter och förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med tillbehör som 
Palm XT-antennen, LineTrac XT, förlängningsstång och Mini XT-bärsele.
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Palm XT Antenn

Palm XT ger användaren möjligheten att skanna 
tätt åtskilda områden och mellan hinder. 
Mäthjulets orientering kan snabbt vridas mellan 
tre positioner för ökad mätflexibilitet. Denna 
funktion gör det också enkelt att växla mellan 
standard och korspolariserad datainsamling

• Full knappsats i antenn handtaget ger användaren 
full kontroll av användargränssnittet

LineTrac XT

LineTrac XT lägger till möjligheten att detektera 
växelström som finns i ledningar. Detta tillbehör 
upptäcker AC-signaler med låg amplitud 
förknippade med ledningar som är svåra att 
lokalisera.

• Sömlös sammanslagning med GPR-data
• Hjälper till att urskilja objekt
• Detektering vid 50/60 Hz
• Robust, IP-65 klassificerad

STRUCTURESCAN MINI XT FUNKTIONER

Förbättrad objektvisualisering

StructureScan Mini XT ger utmärkt upplösning nära ytan samtidigt som den behåller 
förmågan att se djupare objekt. Mini XT har flera lägen för datainsamling och tolkning:

Scan Ez: Med bara en knapptryckning ger detta läge den idealiska mängden 
information med 2D-datavyer för effektiva mark-and-go-undersökningar

Scan Max: Fokusläget är utformat för att förenkla data för att bättre markera 
inbäddningar, lokalisera tomrum och se tätt placerade objekt

Scan 3D: 3D-visualisering används ofta i komplicerade strukturella scenarier där 
undersökningsområdet kan innehålla flera nivåer av objekt. Detta läge hjälper 
användaren att visualisera överbelastade områden och icke-linjära objekt

Öka produktiviteten på arbetsplatsen med Mini XT Kit

Dagens professionella skannrar behöver en mängd olika verktyg för att övervinna alla hinder 
på arbetsplatsen. För stora undersökningsytor möjliggör förlängningsstången bättre 
ergonomi och användarvänlighet. Genom att använda Mini XT-bärselen och Palm XT-
antennen tillsammans kan användaren samla in data med enhandsmanövrering, vilket 
säkerställer att du har tre kontaktpunkter för att följa OSHA-reglerna.
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