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MULTIFUNKCIÓS 
PLATFORM

 
A modulokból álló felépítés, biztosítja 
a feladathoz optmális rendszert, ipari 
és mezőgazdasági felmérések, térké-
pészeti vagy rendvédelmi alkalmazá-
sok esetében is. 

IP55 VÉDETTSÉG
 

Csapadék és por ellen védett kivitel. 
Ellenáll  a  szélnek, a  heves szélbe-
lökéseknek, szinte minden időjárási 
körülmény között használható.

BIZTONSÁGOS
ÜZEMELTETÉS

 
A  rendszer  repülés  biztonság  szem-
pontjából  fontos elemei redundánsak. 
A vissza nem fordítható vészhelyzet-
ben pedig ejtőernyős leszállásra is 
képes.

BVLOS MŰKÖDTETÉS
 

A  nagy  hatótávolságú irányítás vala-
mint  a  fedélzeti automatikus légifor-
galom  észlelő  és  elkerülő  rendszer 
lehetővé teszi a látótávolságon kívüli 
üzemeltetést.

ISM/SRD RÁDIÓ
 

Az  SRD irányító és telemetriás rádió 
megoldás  biztosítja  a  zavarmentes 
működést  városi környezetben  is és 
megfelel az EU követelményeknek. 
Katonai alkalmazások esetén elérhető 
NATO kompatibilis kivitelben is.

HORDOZHATÓ KIVITEL
 

A  behajtható  karok  lehetővé teszik a 
viszonylag kis helyen történő szállítást 
és a gyors üzembe helyezést.

PONTOS
REDUNDÁNS
IDŐJÁRÁSÁLLÓ

maximum
 25km hatótáv

30 perc
repülési idő

maximum 2kg
hasznos teher

Hordozható
kivitel

Redundáns táp- és szenzorrendszer, 
csapadék- és porálló kivitel

SECOP-X8

Kiemelkedő repülési precizitás,
   hogy a feladat bármely 
      körülmények között 
         elvégezhető legyen!
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ÁLLÍTSA ÖSSZE
      SAJÁT RENDSZERÉT!

HATÁROZZA MEG 
A FELADATOT

A Secop X8 rendszer fő elemei tet-
szés szerint variálhatók, így számos 
feladatrendszerhez (ipari diagnosztika, 
légi dokumentálás, védelmi küldetések) 
optimalizálható.

VÁLASSZON KAMERÁT 

Válassza ki az igényeinek meg-
felelő kamerát.  IP vagy analóg 

felülettel rendelkező ipari/kato-
nai kamerák  széles  választéka áll 

rendelkezésre.

ÉLVEZZE AZ EREDMÉNYT

Tervezze meg a feladatot és hagyja, hogy 
a Secop X8 tegye a dolgát. A felszállás-

tól-leszállásig autonóm repülési terv 
végrehajtással biztosítja a szenzo-

ros érzékelést,  a  gyorsaságot és a 
pontosságot.

OPCIONÁLIS KOMPONENSEK

SECOP-X8

 KAMERÁK, SZENZOROK  
Valós idejű MultiSensor (nappali és éjszakai) videókép lesugárzásra képes gimbal kamerák beépítése 
biztosított, akár 30x-os zoom képességgel, SD vagy HD minőségben is.

 KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK  
ISM/SDR rádiómodulok alkalmazásával az EU normatívák betartásával 25 km-es kommunikációs
hatótávolság érhető el. Ez a képesség akár NATO harmonizált frekvenciatartományokban is 
elérhető. LTE/4G kommunikációs modul alkalmazása esetén nincs kommunikációs hatótávolságkorlát.

 TÁPELLÁTÁS  
A Lítium-Polimer akkumulátorral 30 perc, a Lítium-Ion akkumulátorral 40 perc repülési idő 
érhető el. A választott akkumulátor típusnak megfelelő intelligens töltőt biztosítunk a rendszerhez.

 FÖLDI ÁLLOMÁS  
Alap földi irányító rendszerként egy ütésálló tokozással ellátott Surface Pro3 tabletet ajánlunk.
Ipari és katonai felhasználásokhoz az ütés és vízálló Panasonic ToughBook vagy ToughPad 
termékek választhatók. A Secop X8 rendszer azonban szükség esetén bármely hagyományos 
notebookról is működtethető.

 PPK/RTK RENDSZER  
Az EMLID fedélzeti és földi rendszere lehetővé teszi a felvételek nagy pontosságú pozíció-
információkkal történő ellátását és repülést követő kinyerését.


