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V jakémkoliv terénu, i v tom špatně dostupném, nepřehledném, při hromadných haváriích a při

likvidaci ohnisek požáru ve výškách, a všude tam, kde není jiná možnost a je nutné usnadnit

a urychlit přístup hasicích prostředků je neocenitelným nástrojem hasicí dron (UAV Predator

Mk. VII, nosič 4 hasicích projek#lů a zaměřovací sada). Dostane se vždy v rekordně krátkém čase

na určené místo, zejména tam, kam záchranáři nemohou a navíc eliminuje ohrožení zdraví, či do-

konce života záchranařů.

Hasicí dron je vybaven kamerou se stabilizací, která umožňuje zobrazení ve viditelném i infračerve-

ném spektru a je tedy možné sledovat požár ze všech úhlů a především pak pouhým okem neviditel−

ná ohniska. Obraz se přenáší pilotovi přímo na displej ovladače, což usnadňuje lokalizaci ohniska či

ohnisek požáru. Pilot po lokalizaci požáru pomocí hasicích projek#lů likviduje konkrétní ohniska.

SESTAVA PRO HAŠENÍ POŽÁRU

NOSIČ HASICÍCH PROJEKTILŮ



www.freehorizons.eu

– 4 –

V sestavě naleznete:

1. UAV Argus Predator Mk. VII, kamera se stabilizací + montáž (kamera dle přání klienta)
2. Nosič hasicích projek#lů + 4 hasicí projek#ly

3. Ovládací RC stanice s displejem

4. Ba( ery Box s bateriemi 22 Ah (12S) včetně nabíjecího zdroje

Součás+ dodávky je rovněž:

5. Sada náhradních vrtulí
6. Odolný přepravní box pro UAV a příslušenství
7. Manuál
8. Aplikace pro kontrolu stavu Ba( ery Boxu (pouze pro OS Android)
9. Jednodenní zaškolení na polygonu Free Horizons

POŽÁR ZEMĚŘENÝ DRONEM POŽÁR UHAŠEN

DRON NESOUCÍ HASICÍ PROJEKTIL
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DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK DO NEPŘÍSTUPNÝCH OBLASTÍ

Doručování malých urgentních zásilek pomocí dronů je již realitou. Používejte tento trend i vy.

V krizových humanitárních situacích, při přírodních katastrofách nebo v nedostupných či rizikových

oblastech je ideální využít transportní drony pro dopravu léků, lékařských přístrojů a zařízení malé-

ho rozsahu, případně potravin či jiného materiálu do váhy 2× 5kg. Dopravovat je možné cokoliv, co

lze kompaktně zabalit do dvou boxů o vnitřních rozměrech 265 × 185 × 195 mm každý a do hmot-

nos& 2× 5kg.

Transportní dron doručí náklad na přesně určené místo v daném čase a to jedním ze dvou možných

způsobů:

– manuální let kompletně řízený pilotem

– automa&cký let plně řízený námi vyvinutým so'warem Free Horizons Control Center

(FHCC)

Předání nákladu je také možné zvolit:

– vypuštění nákladu na padáku v cílovém bodě; dron se vrací zpět bez přistání

– přistání dronu, vyzvednu) nákladu obsluhou na místě, dron se po doplnění paliva vrací zpět

(vhodné pro transport na větší vzdálenos& s obsluhou na místě a s dostupným palivem)

Všechny výše uvedené způsoby je možné kombinovat tak, aby byla zohledněna letová vzdálenost,

(ne)přítomnost obsluhy v místě doručení a dostupnost paliva.
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Pro efek&vní využi) doporučujeme doplnit Argus Predator Mark VII o přídavný spalovací motor

ažs generátorem elektrické energie o výkonu cca 4 6 kW. Spalovací motor včetně dvou nádrží a

generátoru se jednoduchým způsobem připojí k dronu a )m prodlouží pracovní dobu dronu na cca

4 hodiny letu. Takto lze dopravit náklad o hmotnos& 10 kg až na vzdálenost 100 km v závislos& na

povětrnostních podmínkách a nadmoršké výšce.

A PRGUS REDATOR S NÁKLADEM V TRANSPORTNÍCH BOXECH

UAV P M VII PROREDATOR ARK
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TRANSPORTNÍ BOX

P B TŘIPOJENÍ ATTERY BOXU A RANSPORTNÍCH BOXŮ

TRANSPORTNÍ BOX PO OTEVŘENÍ

HYBRIDNÍ MOTOR ELEKTRICKÝ STARTÉR
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C HELKOVÁ SESTAVA VČ. YBRIDNÍHO MOTORU

Otevření transportních podvěsů lze ovládat pomocí pilotní vysílačky do vzálenos& 6 až 10 km nebo
lze jejich otevření naplánovat jako součást mise. Pak celý let i otevření transportních podvěsů pro-

„ ”běhne nad naprogramovaným místem automa&cky (viz odstavec: možné způsoby doručení ).

Ovládání

Transportní boxy se umisťují na boční držáky podvěsů. Mějte na pamě#, že nesmí dojít k pře'žení
UAV.

Náklad je rozdělen do dvou transportních boxů. Je třeba zajis#t, aby obě čás# nákladu měly stej-
nou hmotnost.

Pro zvýšení bezpečnos# jsou oba transportní boxy propojeny s UAV jedním kabelem a tak je za-

ručeno jejich společné otevření.

Obsah dodávky:

1. UAV Argus Predator Mk. VII PRO
2. Kamera dle výběru klienta s potřebným příslušenstvím
3. 2× podvěsný nosič nákladu s kabeláží (transportní boxy)
4. Bezpečnostní padák
5. Hybridní motor s el. generátorem včetně uchycení
6. Ovládací RC stanice s displejem
7. Ba( ery Box s bateriemi 22 Ah (12S) včetně nabíjecího zdroje
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8. Startér hybridního motoru
9. 2× palivová nádrž 5 l s příslušenstvím pro připojení k motoru

10. Sada náhradních vrtulí
11. Odolný přepravní kufr pro UAV
12. Odolný přepravní kufr pro příslušenství
13. Manuál
14. Aplikace pro kontrolu stavu Ba( ery Boxu (pouze pro OS Android)
15. Jednodenní zaškolení na polygonu Free Horizons
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SESTAVA PRO AGRO VYUŽITÍ

Využi) dronů v agronomii je dnes již běžně používanou záležitos). Dron s mul&spektrální kamerou
může sloužit pro sledování zdraví kulturních plodin i lesního porostu, pro zjišťování stavu agro-

kultury, odhalování suchých nebo naopak podmáčených oblas).

I pro toto využi) jsou naše drony připraveny. Konkrétně je dron Argus Predator Mk. VII vybavený
kamerou pro denní i IR spektrum a hlavně mul&spektrálním senzorem Parrot Sequoia, který umož-

ňuje sledovat a vyhodnocovat stav porostu, jeho zdraví a případná napadení škůdci – to vše jen na
Jde o vyhodnozákladě množství světla a vlnových délek, které rostliny absorbují či naopak odrážejí. -

cování metodou NDVI (Normalized Difference Vegeta#on Index) a je plně automa#zované a spoleh-

livé. Poskytne uživateli maximum cenných informací.

M P SULTISPEKTRÁLNÍ SENZOR ARROT EQUOIA

Interpretace absolutní hodnoty NDVI je vysoce užitečná, protože umožňuje okamžité rozpoznání
oblas' farmy nebo pole, které mají problémy. NDVI je jednoduchý index k interpretaci: jeho hod-

noty se pohybují mezi 1 a 1 a každá hodnota odpovídá jiné agronomické situaci bez ohledu na-

plodinu.
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MULTISPEKTRÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ: POUŽITÍ A APLIKACE

AUTONOMNÍ MISE (NAPROGRAMOVANÁ)

Dron pro toto využi) doporučujeme pro přesnější, jednodušší a lacinější metodu používat v au-

toma&ckém režimu letu s předem naplánovanou trasou pomocí unikátního so'ware Free Hori-
zons Control Center, byť i použi) ručního řízení pilotem je možné.

FREE HORIZONS CONTROL CENTER

So0ware Free Horizons Control Center (FHCC) je speciálně navržený pro plánování a provádění
misí dronů, pomocí něhož lze přesně nastavit trasu letu a činnost dronu během letu. Je navržen
tak, aby umožňoval operátorovi plánovat mise UAV a provádět programování autonomních letů,
spouštět tyto lety na dálku a analyzovat výstupy ze senzorů v reálném čase bez omezení vzdále-

nos#, případně se k nim později vrá#t. FHCC lze přizpůsobit konkrétním potřebám klientů a pos-
kytuje snadno použitelné rozhraní.
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Ovládání

Obsah řešení:

Dron je možno ovládat pomocí FHCC na libovolnou vzdálenost nebo pomocí pilotního RC ovladače
na vzdálenost do 6 až 10 km.

1. UAV Argus Predator Mk. VII

2. Kamera dle přání klienta s příslušenstvím

3. Podvěsný senzor Parrot Sequoia

4. Ovládací RC stanice s displejem

5. Ba( ery Box s bateriemi 22 Ah (12S) včetně nabíjecího zdroje

6. Sada náhradních vrtulí

7. Odolný přepravní kufr pro UAV

8. Manuál

9. Aplikace pro kontrolu stavu Ba( ery Boxu (pouze pro OS Android)

10. Jednodenní zaškolení na polygonu Free Horizons

11. FHCC server včetně HW s registrovaným dronem v dodávce

12. Dvoudenní školení na obsluhu FHCC serveru

13. Manuál pro FHCC server
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Systém vzdušného sběru dat

AERIAL DATA COLLECTION SYSTEM (ADCS)

Vzdušný sběr dat – dlouhodobé hlídání perimetru, ochrana staveb, uskladněného stavebního ma-

teriálu, kontrola narušení vstupu do hlídaného objektu, střežení elektráren a objektů kri#cké infra-

struktury, vojenských zařízení i exponovaných křižovatek, překladišť, přístavů a nádraží.

Toto vše a mnohem více za použi' dronu Argus Predator Mk. VII – je k tomu připraven a vybaven.
Disponuje kamerou s obrazem ve viditelném i IR spektru a umělou inteligencí, pomocí které palu-

bní počítač může rozpoznávat objekty, iden#fikovat tváře i poznávací značky aut.

A PRGUS REDATOR MK. VII

KUFR NAPÁJECÍ STANICE

Hlavní součás' je jedinečná Napájecí stanice, která je patentovanou technologií firmy Free Horizons
a umožňuje dronu s kamerovým systémem nepřetržitou dobu letu.
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Stanice je vybavena kabelem a navijákem, který umožňuje vystoupat dronu až do výšky 100 m (v zá-

vislos# na typu dronu a jeho nosnos#). Kabelem jsou napájeny motory dronu a současně, pomocí
interního systému, jsou dobíjeny baterie. Dron s 'mto příslušenstvím může létat prak#cky neome-

zenou dobu.

Odvíjení a navíjení kabelu v napájecí stanici je řízeno počítačem, který vyhodnocuje výkyvy v tažné
síle a udržuje kabel stále v op#mální tenzi. Tím je docíleno maximální ovladatelnos# dronu, což zvy-

šuje bezpečnost použi' dronu a zlepšuje jeho pracovní výkon. Řídící počítač je také schopen kom-

penzovat vliv síly větru a odlišit jej od pohybu dronu nahoru či dolů. Všechny funkce napájecí stanice
jsou plně automa#cké a celá napájecí stanice se ovládá pouze jediným tlačítkem ON/OFF.

Fun c FollowMek e

Dron je vybaven unikátní a velmi důležitou funkcí FollowMe, která umožňuje stanici umís#t na vo-

zidlo, loď apod. a dron bude napájecí stanici následovat, kamkoliv se pohne, a to až do maximální
rychlos# dronu cca 35 km/h).( 25 až

Tato unikátní vlastnost umožňuje kromě stacionárního střežení vybrané oblas# také pohyblivé stře-

žení, kdy významně rozšiřujeme oblast, kterou lze ze vzduchu průběžně monitorovat. Funkce je
zajištěna so0warem, který dron informuje o poloze stanice a ten ji v nastavené výšce následuje.

Funkci FollowMe lze využít ve volném prostranství, např. k monitorování le#ště, fotovoltaické
elektrárny apod. Dron v této konfiguraci kopíruje pohyb auta. Výška dronu i vzdálenost od stanice
je stabilní.

Poznámka: Tato funkce nesmí být používána v oblastech, kde hrozí, že dopravní prostředek se sta-

nicí může podjet vodorovnou překážku, která je v nižší poloze než le'cí dron.

Op#mální konfigurace je Tethered Sta#on (Napájecí stanice) s dronem Predator vybaveným vhodnou
kamerou. Operátor může ovládat kameru pomocí operátorské vysílačky. Může přepínat mezi IR a nor-
málním zobrazením, zoomovat, ovládat polohu a natočení kamery, vypínat a zapínat funkci tracking,
kdy kamera automa#cky svým pohybem sleduje vybraný objekt (závisí na volbě kamery).

Hlavní palubní počítač, který je vybavený prvky UI, lze na objednávku doplnit so0warem pro roze-

znávání objektů, iden#fikaci osob a značek automobilů se speciálně naučenou množinou objektů.

UI lze na objednávku klienta „doučit“ sady nových markerů pro rozeznávání klientem preferova-

ných objektů a pro iden#fikaci klientem zvolených osob a automobilových značek.
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(více na str. 32, 33)

Proces učení provádí pracovníci FH a naučené databáze pro UI dronu dodají klientovi formou

nové instalace do UI.

Možné instalace použi+:

1.   Sta#cké využi':

2.   Mobilní využi':

Systém může být umístěn i na vozidlo (loď) a dron pak sleduje jedoucí vozidlo v nas-

tavené výšce. Rozsah hlídaného perimetru se výrazně zvětšuje. V této konfiguraci je

důležitá hlavní kamera Flir Duo Pro k iden#fikaci osob, pro rozeznávání objektů

a iden#fikaci tváří, značek, popřípadě speciálních tvarů (například odložených po-

dezřelých zavazadel).

a. Monitorování shromáždění většího množství lidí, kdy se nabízí použi' podvěsného

megafonu, kterým je možno usměrňovat a řídit pohyb osob. Také je možné použít

podvěsný WI FI router, kterým lze zřídit připojení k internetu pro všechny účastní- -

ky shromáždění i s možným využi'm zobrazování reklam při připojení do tohoto

hotspotu.

b. Monitorování exponovaných křižovatek.

c. Dlouhodobé hlídání staveb, jejich průběhu, ochrany i střežení stavebního materiálů.

d. Hlídání dolů a monitorování důlních prací. Ostraha důlních budov a vybavení.

e. Ostraha staveb a jednotek kri#cké infrastruktury – elektrárny, kasárna i další vojen-

ské i civilní objekty, monitorování přehrad.

f. Hlídání a ostraha rozsáhlých areálů, kdy je možné do každého rohu hlídaného poly-

gonu umís#t jedno stanoviště (Tethered Sta#on s dronem). Ostraha pak může sle-

dovat telemetrii i videodata všech stanic z jednoho místa pomocí FHCC serveru.

LET DRONU

NA APÁJECÍN

TANICIS

F F MUNKCE OLLOW E

až 35 km/h
5 až 20 m

až 100 m
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Dron amers k ou

Pro hlídání perimetru a dlouhodobý průzkum je určený Argus Predator se základním kamerovým

vybavením a podvěsným Proudovým konvertorem, který umožňuje připojení dronu k Tethered

Sta#on (Napájecí stanici). Na kabelu pak může dron létat neomezenou dobu.

Free Horizons Command Center (FHCC) – lokální nebo cloudová verze

Je určena pro monitorování hlídajícího le'cího dronu, sledujícího oblast nebo perimetr. V serveru
FHCC se ukládají všechna data z letů všech připojených dronů. Operátor může sledovat status jed-

notlivých dronů v letu na obrazovce PC, který má internetem připojený do FHCC. Je jedno, kde se
operátor nachází. Jediná podmínka je jeho připojení do internetu.

Jedná se o centralizované cloudové zařízení pro kontrolu a vyhodnocování letů dronů a pro pří-
pravy a spouštění misí.

Drony jsou vybaveny vysoce kvalitní kamerou a současně mohou nést další zařízení pro sběr dat.

a. Video z kamer je současně s letovou telemetrií zasíláno na pilotní vysílačku a paralelně do

FHCC.

b. Data každého letu jsou uložena pro další vyhodnocování.

Krátké představení, jak používat a jaké jsou možnos- FHCC so.ware:

Administr , UAV, pl …ace stav ánování mise



– 17 –

STAV DRONU/UAV

ADMINISTRACE
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OBRAZOVKA MOŽNOSTÍ DRONU/UAV

PROGRAMOVÁNÍ MISE
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PŘEHLEDY LETŮ PODLE DRONŮ A MISÍ

PŘEHRÁNÍ STARŠÍ MISE (LET Č. 640)

MISE A LET
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AKTUÁLNÍ POZICE DRONU

Dron Argus Predator Mk. VII může na baterie létat na misi, nebo při řízení pilotem, po dobu až

35 min. (v závislos# na použitých bateriích). Na jeden nabitý Ba( ery Box při rychlos# 7 m může/s

dron uletět 14,7 km.

Obsah dodávky:

1. UAV Argus Predator Mk. VII + kamera s gimbalem a montáží

2. Tethered Sta#on se 100 m kabelu a proudovým konvertorem

3. Ovládací RC stanice s displejem

4. Ba( ery Box s bateriemi 10 Ah (12S) včetně nabíjecího zdroje

5. Sada náhradních vrtulí

6. Odolný přepravní kufr pro UAV + odolný přepravní kufr pro příslušenství

7. Manuál

8. Aplikace pro kontrolu stavu Ba( ery Boxu (pouze pro OS Android)

9. Jednodenní zaškolení na polygonu Free Horizons

10. FHCC server včetně HW s registrovaným dronem v dodávce

11. Dvoudenní školení na obsluhu FHCC serveru

12. Manuál pro FHCC server
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Doporučení k použi+:

UAV s proudovým převodníkem je napájen kabelem (Napájecí stanice je plně automa#cká) a je tak

schopen létat bez přerušení po mnoho hodin. Omezení doby letu je dáno pouze povětrnostními

podmínkami a nezbytnými přestávkami v ovládání. Dron je vybaven vnitřním chlazením; pokud je

však sluneční záření v místě velmi silné, musí být UAV vždy zkontrolován po několika hodinách pro-

vozu.

Doporučujeme používat dvě sady zařízení, aby bylo možné je v případě potřeby střídat a byl tak

zachován nepřetržitý provoz.

Detekční (rozlišovací) vzdálenost od kamery je 500 m (rozlišení lidského těla, zvířete, auta, ...).

Z výšky 100 m je možné ovládat kruhovou plochu o poloměru 510 m, což je plocha 0,816 km .²

Viditelnost se 40× přiblížením je mnohem větší, ale bez spolehlivé detekce objektů.

Pokud je nutné monitorovat větší plochu, je možné postavit více zařízení, například v rozích stře-

ženého objektu.
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ARGUS PREDATOR – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM – GPR

Kdekoliv si jen dokážete představit. V nepřehledném a špatně dostupném terénu. V terénu, který
představuje nebezpečí pro osobní průzkum. Při rychlém a systema#ckém průzkumu. Na mostech.
Na silnicích. Při pátrání po nevybuchlé munici, při hledání geologických zlomů, podpovrchových
zdrojů vody nebo nerostných zdrojů. Vždy extrémně rychle, bezpečně a nejvýhodněji provedete
geologický průzkum za použi' té správné technologie.

Tím neocenitelným nástrojem je dron Argus Predator s GPR, který během několika minut získá
informace tam, kam průzkumníci nemohou, nebo by byli ohroženi na zdraví či životě.

Dron je vybaven kamerou, která umožňuje zobrazení ve viditelném spektru i v IR módu. Obraz se
přenáší pilotovi přímo na display RC ovladače.

UAV P M VIIREDATOR ARK

Nejdůležitějším zařízením je v této sestavě geologický penetrační radar GPR s vyhodnocovacím
so0warem.
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V příslušenství naleznete:

ü RC stanici pro dálkové ovládání UAV se zobrazením videa a telemetrie pro pilota

ü pomocnou zaměřovací kameru směřující dolů pro přesné sledování zkoumaného

terénu umístěnou v přední čás# dronu

ü GPR radar s příslušenstvím

ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU GEORADAREM

DUTINY POD BETONOVOU DESKOU
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P 120RŮNIK RADARU DO HLOUBKY M

P 20OTRUBÍ A PODVODNÍ SEDIMENTY ZACHYCENÉ Z DRONU Z VÝŠKY M
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M GPRINERALIZACE ZLATA ZJIŠTĚNÁ POMOCÍ

D GPR 75ETEKCE TUNELU POMOCÍ Z DRONU Z VÝŠKY M
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O RCVLÁDACÍ STANICE S DISPLEJEM

Obsah dodávky:

1. UAV Argus Predator Mk. VII s kamerou včetně příslušenství

2. Georadar GPR

3. Ovládací RC stanice s displejem

4. Ba( ery Box s bateriemi 22 Ah (12S) včetně nabíjecího zdroje

5. Sada náhradních vrtulí

6. Odolný přepravní kufr pro UAV + odolný přepravní kufr pro příslušenství

7. Manuál

8. Aplikace pro kontrolu stavu Ba( ery Boxu (pouze pro OS Android)

9. Jednodenní zaškolení na polygonu Free Horizons
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Průměr těla dronu Rozpětí ramen (vzdálenost mezi motory)310 mm – 1 500 mm.

Průměr těla dronu rozpětí ramen (vzdálenost mezi motory) – výška 690 mm – nohy 600 mm.310 mm – 1 500 mm
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Argus Predator Mark VII kvadrokoptéra

Maximální celková letová hmotnost 30 kg

Hmotnost dronu (vč. kamery) 13,9 kg

Hmotnost ba( ery boxu 10 Ah 3,4 kg

Doba letu na baterie (bez nákladu a přídavných zařízení) (10 Ah) 17 min.

Hmotnost ba( ery boxu 22 Ah 5,9 kg

Doba letu na baterie (bez nákladu a přídavných zařízení) (22 Ah) 25 min.

Baterie 12S 50 V

Vrtule 28,0/9,5 inch

KV 120 rpm

Odolnost pro# větru do rychlos# 15 m/s (54 km/h)

Maximální rychlost 18 m/s (64,8 km/h)

Uvedené parametry se mohou lišit v závislos# na počasí, stylu letu
a dalších podmínkách.

Všechny údaje jsou uvedeny pro nadmořskou výšku 200 m nad mořem

Pracovní teplota -10°C až +50°C

Doporučená max. výška letu na baterie bez dodatečného za'žení (LTE signál*) 500 m

Argus Predator Mark VII PRO oktokoptéra

Maximální celková letová hmotnost 42,5 kg

Celková hmotnost dronu bez nákladu (vč. motoru, kamery, boxů, plná nádrž) 32,5 kg

Hmotnost dronu s ba( ery boxem 18,5 kg

Maximální hmotnost nákladu ve dvou transportních boxech 10 kg

Baterie 12S 50 V

Vrtule

KV 120 rpm

28,0/9,5 inch

Doba letu s nákladem (spotřeba 2,5 3 l/h)-

Maximální rychlost

Odolnost pro# větru do rychlos#

14 m/s (46 km/h)

15 m/s (54 km/h)

Maximální dolet při rychlos# 7 m/s s nákladem (start s plnou nádrží) cca 100 km

cca 4 h

Uvedené parametry se mohou lišit v závislos# na počasí, stylu letu
a dalších podmínkách.

Všechny údaje jsou uvedeny pro nadmořskou výšku 200 m nad mořem

Pracovní teplota -10°C až +50°C

Maximální doporučená výška letu s hybridním motorem (LTE signál*) 500 m

Technické parametry
Tělo a ramena z karbonových vláken, kevlarová kapota

*Ve výšce nad 200 m nad zemí není obvykle GSM signál. RC vysílačka s dronem fungují na viditelnou vzdálenost cca 6 000 m.
Nebo může dron létat autonomně (předprogramovaná mise) bez odesílání telemetrie a videa na server FHCC.

Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Záruka na funkčnost dle smluvních a záručních podmínek Free Horizons je 1 rok.
Záruka na baterii je 6 měsíců.
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NOVÝ DRON SCOUT

„Scout“ je menší agilní dron se spoustou možnos'.

S výkonnou kamerou může létat na naší Tethered Sta#on (Napájecí stanici) jako dron Predator. Scout

není odolný pro# deš#, ale vyniká nízkou hmotnos' a rozměrově je velice skladný.

Doba letu na baterie je cca 29 minut bez užitečného za'žení. Nosnost je 3 kg a je schopen letu podle

připravené mise.

Technické parametry

Rozměry složeného dronu jsou: šířka délka výška mm290 mm, 750 mm a 310 .
720 mm 700 mm.Rozměry rozloženého dronu: vzdálenosti mezi motory jsou ×

Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Záruka na funkčnost dle smluvních a záručních podmínek Free Horizons je 1 rok.
Záruka na baterii je 6 měsíců.

SCOUT Kvadrokoptéra

Doba letu s nákladem 2 kg

Doba letu s nákladem 3 kg

Doba letu na baterie (bez nákladu)

22 min

19 min

29 min

Baterie 10 Ah 50 V

Vrtule 21.0 inch

Maximální rychlost 25 m/s (90 km/h)

Uvedené údaje se mohou lišit v závislos# na počasí, stylu letu a dalších
podmínkách

Všechna data jsou uvedena pro nadmořskou výšku 200 m:

Pracovní teplota -10°C až +50°C

Doporučená max. výška letu na baterie bez dodatečného za'žení 500 m
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Parametry vybraných kamer

Model Mini

Foto kamery

Obrazový senzor

Optický zoom

Počet pixelů

Min. osvětlení

Pracovní napětí

Výstup

Úložiště

Rozsah velikosti
sledovaného objektu
(tracking)

Rychlost trackingu

Termokamera

NETD

Frekvence snímání

Spektrální rozsah

Zorné pole

Teplotní rozsah

MRTD

N.W

Rozměry

Laserový dálkoměr

Z10TIR Q30TIRM Q30TIRM

1/3” CMOS
SONY 1/2.8” “Exmor R”

CMOS

10x 30x 30x 20x

4.08MP 2.13MP

0.5lux@F1.8(Color) 0.01lux@F1.6(Colo

12V(3s~4s) 12V(3s~4s)

1080P micro HDMI / IP /

SDI / Skyport
micro HDMI 1080P / IP

SD karta do 128 GB SD karta do 128 GB SD karta do 128 GB SD karta do 128 GB SD karta do 128 GB SD karta do 128 GB

16×16 pixel~160×160 pixel 16×16 pixel~160×160 pixel

±32 ±32 ±32 ±32 ±32 ±32p p p p p pi i i i i ix x x x x xe e e e e el l l l l l/ / / / / /sn. sn. sn. sn. sn. sn.

640×480, 640×480,

25mm ohnisko19mm ohnisko

≤ ℃50mK (@25 ) ≤ ℃50mK (@25 )

30fps 30fps

8μm~14μm 8μm~14μm

32° 12.4°

0 ~100℃ ℃ 0 ~100℃ ℃

≤650mK ≤650mK

490g / 469 (Skyport V.) 1300g 1100g 1745g 945g

118×109×120mm 157×136×172mm

5~1500 m 5~3000

Pro Q40TIR

SONY 1/2.8” “Exmor R”

CMOS
Panasonic 1/2.3inch CMOS Panasonic

optical, iA 40x 20x

2.13MP 25.9MP

r) 0.01lux@F1.6(Color) 0.05lux@F1.6(Color)

12V(3s~4s) 12V(3s~4s)

/SDI micro HDMI 1080P/ IP / SDI SDI / IP / micro HDMI1080P

1 132 6 6× ×32 16pixel~128×128 pixel pixel~160×160 pixel

640×480,

35mm ohnisko

640×480,

50mm ohnisko

≤ ℃50mK (@25 ) ≤ ℃50mK (@25 )

30fps8 μm~14μm

0 ~100℃ ℃ 8μm~14μm

≤650mK 12.4°

0 ~100℃ ℃ 0 ~100℃ ℃

≤650mK ≤650mK

203×131×165mm 200×176×215mm

m

Z Z10TIRM40TIR

1/2.3inch 1/3" CMOSCMOS

optical, 10xiA 40x

25.9MP 4.08MP

0 0. .0 05 5l lu ux x@ @F F1 1. .6 8( (C Co ol lo or r) )

1 12 2V V( (3 3s s~ ~4 4s s) )

1080P micro HDMI / IP /

SDI / Skyport
micro HDMI 1080P / IP

16× ×1 16 6pixel~160×160 pixel pixel~160×160 pixel

640×480, 640×480,

25mm ohnisko 19mm ohnisko

≤ ℃50mK (@25 ) ≤ ℃50mK (@25 )

3 30 0f fp ps s

8μm~14μm 8μm~14μm

12.4 32° °

0 ~100℃ ℃ 0 ~100℃ ℃

≤650mK ≤650mK

490g / 469 (Skyport V.)

118×109×120mm149×153.9×145mm

Ano

640×480,
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Technic specifiká kace
stan Free Horizons 3 – 6 kW / 100 mNapájecí ice

*) Funkce FollowMe je dostupná pouze u dronů Free Horizons a některých typů dronů DJI.
V rámci dalšího vývoje si vyhrazujeme právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.
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Napájecí stanice (Tethered station)

Délka kabelu 100 m, volitelně až 150 m

Výkon max. 3 000 W / 6 000 W

Napětí 230 V, 50 Hz

Jistič 16 A

Napájení z mobilního generátoru Ano

Rychlost odvíjení/navíjení kabelu 1 m/s

Stupeň krytí IP 53

Ochrana proti přetížení Ano

Ochrana proti přehřátí Ano

Ochrana proti zkratu Ano

Speciální funkce FollowMe*

Pracovní teplota - až20°C +60°C

Rozměry 600 mm × 500 mm × 400 mm

Hmotnost cca 42 kg

Proudový konvertor umístěný na dronu

Napětí 25 V / 50 V

Výkon 3 000 W

Rozměry 150 mm × 50mm × 50mm

Hmotnost cca 350 g
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Technické parametry
Tělo a ramena z karbonových vláken, kevlarová kapota

Průměr těla dronu Rozpětí ramen (vzdálenost mezi motory)310 mm – 1 500 mm.

Rozpětí 4 000 mm.

*Ve výšce nad 200 m nad zemí není obvykle GSM signál. RC vysílačka s dronem fungují na viditelnou vzdálenost cca 6 000 m.
Nebo může dron létat autonomně (předprogramovaná mise) bez odesílání telemetrie a videa na server FHCC.

Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Záruka na funkčnost dle smluvních a záručních podmínek Free Horizons je 1 rok.
Záruka na baterii je 6 měsíců.

Argus Herkules Mark V (ve vývoji) výsledně okto

Maximální celková letová hmotnost 100 kg

Hmotnost dronu (vč. kamery) 49 kg

Nosnost 50 kg

Doba letu na baterie (bez nákladu a přídavných zařízení) (44 Ah) 15 min.

Baterie 12S 50 V

40,0/9,5 inch

80 rpm

Vrtule

KV

Odolnost pro# větru do rychlos#

14 m/s (46 km/h)

15 m/s (54 km/h)

Dolet při rychlos# 7 m/s s nákladem (start s plnou nádrží)

Doba letu s max. nákladem (při spotřebě 3 4 l/h nádrž 14 l)- ;

S hybridním motorem:

Maximální rychlost

cca 100 km

cca 4 h

Uvedené parametry se mohou lišit v závislos# na počasí, stylu letu
a dalších podmínkách.

Všechny údaje jsou uvedeny pro nadmořskou výšku 200 m nad mořem

Pracovní teplota -10°C až +50°C

Doporučená max. výška letu na baterie bez dodatečného za'žení 500 m

Argus VTOL (ve vývoji) kvadrokoptéra

Maximální celková letová hmotnost 21,8 kg

Nosnost 5 kg

Doba letu na baterie (bez nákladu a přídavných zařízení) (22 Ah) 45 min.

Ba( erie 12S 50 V

24,0/9,5 inch

120 rpm

Vrtule

KV

Se spalovacím motorem pohánějícím tlačnou vrtuli

150/80 km/h

Doba letu s max. nákladem (při spotřebě 1 2 l/h; nádrž 6 l)-

Maximální rychlost

cca 4 h

Uvedené parametry se mohou lišit v závislos# na počasí, stylu letu
a dalších podmínkách.

Všechny údaje jsou uvedeny pro nadmořskou výšku 200 m nad mořem

Pracovní teplota -10°C až +50°C

Doporučená max. výška letu na baterie bez dodatečného za'žení (LTE signál*) 2 500 m



Argus Hercules Mark V

Argus VTOL



B"hem na#ich prezentací se m$%ete t"#it na:

O spole!nosti Free Horizons s.r.o.

Sídlo firmy: Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1
Kancelár: Ondrova 13/21, 635 00 Brno-Knínicky

IČ: 05361737, DIČ: CZ05361737

Česká republika

Free Horizons, s. r. o., se v!nuje výrob! a "ifrování dron#od roku 2016,
nicmén! záliba majitele spole$nosti v této oblasti sahá k za$átku milénia.

Drony i software jsou vyráb!ny v %eské republice a díky $eskému kapitálu.

inteligentní UAVs (drony) & systém Anti-Dron & roz"í'enou realitu

stacionární a mobilní hnízda s/bez napájení kabelem & um!lou inteligenci

strojové u$ení & zabezpe$enou komunikaci & ov!'ování za'ízení

mobilní 'ídicí centrum & 'ídicí centrum (Cloud Control Center)

autonomní systém leteckého sb!ru ADCS & ukázka ha"ení po(áru dronem

UAV Argus & UI a strojové u$ení & software pro "ifrovanou komunikaci


