
PiCUS 3

!Natychmiastowe zbieranie danych.
!Możliwość wykorzystania do 12 sensorów na 24 punktach pomiarowych wykorzystując 

elektroniczny młotek.
!Praca w terenie bez PC. Urządzenie może pracować z lub bez komputera.
!Podgląd tomogramu na żywo w terenie na ekranie sterownika.
!Szybki test trzy punktowego pomiaru pomaga ocenić czy pełna tomografia jest konieczna.
!Jednostka główna może zapisać setki pomiarów w pamięci stałej SSD. 
!Niska waga - Waga urządzenia jest znacznie niższa niż wersji poprzedniej.
!Wbudowany GPS oraz Bluetooth. 
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Specjaliści w tomografii drzew od 1999 
www.picus-info.com 

 www.toropol.pl

Jeszcze prostszy, mniejszy i szybszy tomograf dźwiękowy! 
 

Nadchodzi nowa wersja  
 

Largest tree ever tomographed -Redwood in California

Przycisk nawigacyjny

!Nowy kompaktowy projekt: Tylko główna jednostka, bez oddzielnych modułów.
!Tylko dwa kable: Sensory zamontowane są w odpornym kablu

Kompaktowy projekt- 
wszystko się mieści w 
jednej odpornej walizce
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!Tomogramy można łatwo zrozumieć oraz w prosty sposób wytłumaczyć klientom
!Informacje służące długotrwałej opiece nad drzewem
!Wysoka rozdzielczość przy kilku sensorach dźwiękowych
!Funkcja wykrywania pęknięć
!Możliwość pracy niezależnie od warunków otoczenia (hałas samochodów, wiatru)
!Prosta obsługa na poziomie ziemi lub na korzeniach szkarpowych 
!Suwmiarka PICUS zapewnia szybki i dokładny pomiar geometrii drzewa
!Kompatybilność z Treetronic - Najnowsza technologia umożliwia obrazowanie 

tomografii rezystancji elektrycznej drewna

Możliwość obserwowania postępu choroby 

Tomograf rezystancji elektrycznej Treetronic wykorzystuje napięcie elektryczne do badania 
drzew. Treetronic generuje tomogramy 2D (ERT) obrazujące rezystancję elektryczną drewna. 

Dzięki wspólnej analizie tomogramu SoT i ERT często istnieje możliwość:
!Rozróżnienia różnych rodzajów uszkodzeń (na przykład pęknięcie/pustka lub choroba)
!Wykrycia wczesnego stadium choroby 
!Uzyskania informacji na temat obszarów powyżej i poniżej poziomu pomiaru. Dzięki temu 

istnieje możliwość badania zgnilizny korzeni. 

(1)

(2)
(1) (3)

(3)

(3)

(3)

Tomogram 
dźwiękowy 
wyraźnie 
pokazuje defekt 
Jaki rodzaj 
uszkodzenia 
został wykryty?

 ERT pokazuje obszary 
drewna o niskiej i 
wysokiej 
przewodności - 
aktywne (1) i martwe 
drewno (2)
Żywe drewno bielaste 
jest na krawędzi (3)

Łączenie tomografu elektrycznego i dźwiękowego

Tomogramy obok obrazują rozwój 
choroby w Buku w latach od 2004 
do 2011.

Zalety tomografii dźwiękowej PICUS

PiCUS 3 Tomograf dźwiękowy


