
           
 

 

Date precise, tot timpul la îndemână. 

                                        CAPTARE DE POZE AERIENE ȘI TRANSFORMAREA 

             LOR ÎN PERSPECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA AFACERII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronă pentru rezultate de calitate, 
conectată în cloud și ușor de utilizat 

1.7 
cm GSD la o 

altitudine 
de122m (400ft)  

  
 59 

minute 

autonomie  

 

Industrii Aplicații principale 
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Țiței & Gaze

Mapare și GIS 

Topografie 

Construcții 

Mediu si Conservare 

Suprafață minieră 

Calcule de volume și suprafețe 

Managementul terenurilor publice 

Managementul depozitelor  

 



Diferențele principale 
 

Acoperirea unor suprafețe de dimensiuni ridicate – Un pilot poate acoperi 

9,6 KM2 (3,7MI2) într-o zi de 8 ore cu precizie de 1,7 cm GSD la o înălțime de 
zbor de 122 m  

Conectivitate versatilă - Sistemul dual de comunicații include 
legatura Radio wireless precum și conectivitate mobilă prin rețea 
3G (4G-ready) pentru rază nelimitată. Drona poate fi controlată de 
oriunde prin cloud. 

Siguranță – Siguranța nu este niciodată o problemă datorită sistemelor 
redundate, zone fără permisiune de zbor și construcția din material utra-ușor 

 
Specificații UAV 

Ușor de lansat – Aproximativ toate etapele sunt automatizate. Începând cu 

planificarea misiunii și continuând cu procedura de aterizare.  

Delair Flight Deck – Aplicație compatibilă cu platforma Android™ pentru 

planificare și monitorizarea misiunii cu interfață modernă 

AI-ready cu procesor integrat - Analizează drona cât timp aceasta este în 

zbor 

Autonomie1,2  ....................................................................................................................................................................................................... până la 59 MINUTES 

Greutate (încărcătură) ................................................................................ 1.5 kg (3.3 lbs) 

Anvergura aripilor  .......................................................................................................... 1.2 M (47 in) 

Timp de pregătire pentru decolare1  ..................................................................................................................................................................... 5 MIN 

Viteza croazieră1,2  ..................................................................................................................................................................................... 54 KM/h (34 MPH) 

Decolare / Aterizare .......... Lansare din mână (unghi: 30 de grade) / Aterizare  (unghi: 30 grade) 

Distanța maximă1  .................................................................................................................................................................................................... 53 KM (33 MI) 

Suprafața acoperită  

            NOMINAL (60% suprapunere laterală): 1.2 KM² (300 ac) cu 1,7 CM GSD la 122 M (400 ft) AGL 

                   MAXIM (60% suprapunere laterală): 6,5 KM² (1600 ac) cu 13,9 CM GSD la 1,000 M (3,280 ft) AGL 

 

COMUNICARE 

3G/4G  ........................................................................................ NELIMITAT (în limita rețelei) 

Delair Link (2.4 GHz radio)1,3 ....................................................................... 5 KM în configurație FCC (până la 10 KM), 

3 KM în configurație CE (până la 5 KM). 

CONDIȚII DE OPERARE 

Meteo ……………………………………………….45 KM/h (28 MPH) rezistența la vânt, ploaie ușoară 

Altitudinea maximă (MSL)1 ……………………………………………………………………………………….Decolare la 5,000 M (16,400 ft) 

      Zbor la 6,000 M (19,700 ft) 
Acuratețea aterizării …………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 M (16 ft) 

Temperatura1……………………………………………………………………………………………………………………………-20°C la 45°C (-4 to 110 F) 
 

1 Rezultatele pot suferi modificari în funcție de configurația UAV-ului, vârsta și condiția bateriei precum și condițiile de operare  meteo si de mediu 

2 Apar variații în funcție de altitudine 

3 În condiții de vizibilitate bună, fără interferențe de semnal. 

Senzori 
CAMERĂ RGB INDUSTRIALĂ, ÎNCORPORATĂ 

Senzor…………………………..declanșare automată, fără distorsiuni 

Rezoluție…………………………………………………………21.4Mpix 

Interval Dinamic  .................................................. 70 dB 

HFOV / VFOV ......................................................................... 38° / 

32° 

Configurația In-flight…………………..Auto sau MANUAL 

(luminozitate) 

Transmiterea pozelor In-flight  ... ……HISTOGRAMA ÎN TIMP REAL 
 VERIFICARE BAZATĂ PE INDICATORI DE 

CALITATE 
Export brut de calitate ridicată 

 

Cutia de transport 
Rucsac ușor și întărit, potrivit pentru transportul aerian 

14kg cu toate accesoriile, 79x43x35 CM (31x17x14 in) 

 


