Professzionális térképészeti UAV rendszer

Pontos
Egyszeru
Biztonságos
“

kompakt és megbízható eszköz
professzionális GIS felmérésekhez

FEJLETT
UAV
RENDSZER

>5km
hatótáv

40 perc
repülési idő*

45-75ha - 5cm/pix
repülésenként **

Kompakt,
hordozható

* A repülési idő függ a kamera súlyától és az időjárástól.
** A repülésenként felmért terület függ a kamera típusától.

ELŐNYÖK
Kompakt összecsukható váz

PPK GNSS

Szabványos vezérlés

Szénszálas kompozit váz biztosítja a
maximális merevséget, amely a szállításhoz egyszerűen összecsukható.

A fedélzeti PPK GNSS rendszer rögzíti a légifelvételek pontos koordinátáit, lehetővé téve a precíziós felmérést
minimális, vagy akár zéró GCP használatával.

Az eszköz bármely szabványos MAVLink protokolt alkalmazó repüléstervező
szoftverrel használható

Kéttengelyes gimbal

ISM/SRD rádió

A kéttengelyes gimbal repülés közben
stabilizálja a kamerát és lehetőséget biztosít a döntött tengelyes felvételezésre
is.

Az SRD irányító és telemetriás rádió
megoldás biztosítja a zavarmentes
működést városi környezetben is és
megfelel az EU követelményeknek.

Vibrációkezelés
A képminőség fokozása érdekében a
kamerahordozó egység kompressziós
rezgéscsillapítókkal van leválasztva a
vázszerkezettől.
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ÁLLÍTSA ÖSSZE
SAJÁT RENDSZERÉT

Válassza ki a kamerát

Válasszon az opciók közül

Élvezze az eredményt

Válassza ki az igényeinek megfelelő
kamerát. Az APS-C Sony A6000,
Foxtech MAP-01 vagy a full-frame
MAP-A7R alap opcióként állnak
rendelkezésre. Egyedi kamerák
számára speciális gimbal elkészítését és integrálását is vállaljuk.

A rendszer elemei tetszés szerint
variálhatók. Alakítsa ki igényeihez
és pénztárcájához leginkább igazodó konfigurációt a részegységek
kombinálásával.

Tervezze meg a felmérést és
hagyja hogy a GEORotor4 tegye a
dolgát. A felszállástól-leszállásig
teljesen autonóm repülési terv
végrehajtás biztosítja, hogy a
felméréseket gyorsan, pontosan és
megismételhetően végezze el.

OPCIONÁLIS KOMPONENSEK
Kamera

Sony Alpha 6000 24Mpixel APS-C, Foxtech MAP-01 APS-C 24Mpixel, Foxtech MAP-A7R Fullframe 34Mpixel

Akkumulátor rendszer
Lítium-Polimer akkumulátor - 30 perc repülési idő.
Lítium-Ion akkumulátor - 40 perc repülési idő.
A választott akkumulátor típusnak megfelelő intelligens töltő.

Földi állomás
Az alap opció egy Surface Pro3 tablet, megerősített burkolattal kiegészítve. Ipari felhasználásokhoz választható Panasonic
ToughBook vagy ToughPad. Kevésbé zord körülményekhez pedig
hagyományos notebook-ot ajánlunk.

Emlid Reach PPK/RTK rendszer

Az EMLID költséghatékony rendszere integrálva a GeoRotor4
repülésvezérlő rendszerével lehetővé teszi a felvételek nagy
pontgosságú pozíció információkkal történő ellátását.

“

PELICAN készlet borönd

Az időjárás álló PELICAN táska, egyedi szivacsbetéttel védi az
eszközt szállítás közben.

Rotors & Cams Kft.

1106 Budapest Fehér út 10. 8. épület
Mobil: +36 30 880 4254 Tel./fax: +36 1 432-0293
Email: contact@rotorsandcams.com
Web: rotorsandcams.com
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