
  
 

Надежден & Интуитивен 
Картографиране на големи площи със сантиметрова  
точност и PPK опция за още по-точни резултати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7 
cm GSD при 122m 

(400ft) височина 
 

 

  
 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН, КОМПАКТЕН, 
ТОЧЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА БЛА 

 

 

 

ИНДУСТРИИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Строителство Петрол & Газ      Транспорт Земеделие & 

гори 

Геодезия 

1 
GNSS точност 

до 1 cm 

3G/4G 
Свързаност 

Управление на природни ресурси 

Управление на земи 

Земеделие 

Открити рудници 

Опазване на околната среда 

Строителство 

Картография & ГИС 

59 
Минути 
Полет 

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Висока продуктивност – За един 8 часов работен ден, 
един единствен оператор може да заснеме 9,6 km

2 

(3,7mi
2
) площ, с висока1,7 cm  GSD  резолюция. 

Индустриална камера и PPK функционалност – висока 
производителност без компромис с точността. 

 

BVLOS-ready свързаност – двойна свързаност чрез WiFi 

радио комуникация и     мобилна 3G/4G връзка за 
неограничен контролен обхват. 

Прецизно излитане и кацане (BTOL) - 30 

градуса ъгъл на излитане  и кацане позволяващ 

работа в тесни пространства. Ниска скорост на 

кацане с помощта на технология за измерване на 

разстоянието да земята. 

 

Delair Flight Deck - Интуитивно Android™ приложение 

с модерен интерфейс за планиране и контрол на 

полети, и получаване на данни в реално време. 

БЛА СПЕЦИФИКАЦИИ 
   Летателно време1,2……….………………………………………………………………………… до 59 минути 

Тегло (с включен полезен товар) .................................................................. 1.5 кг  (3.3 lbs) 

Размах на крилете ............................................................................................ 1.1 м (43 in) 

Време за изстрелване1………………………………………………………………………………..….5 минути 

Крайселска скорост1,2 …………………………………………………………………………54 км/ч (34mph) 

Излитане / Кацане …………….. „от ръка“ под 30° ъгъл / „по корем“ под 30° ъгъл 

Обхват на полета ……………………………………………………………………………………… 53 км (33mi) 

Площ на покриване 
Стандартно (при 60% застъпване): 1.2 км² (300 акра) с 1,7 cm GSD при 122 m (400 ft) височина на полета 

Максимум (при 60% застъпване): 6,5 км² (1600 акра) с 13,9 cm GSD при 1,000 m (3,280 ft) вис. на полета 

Комуникационен обхват 

3G/4G ……………………………...неограничен (в обхвата на мобилната мрежа) 

Delair Link (2.4 GHz radio)1,3 ........................................ ……5 км в FCC конфигурация (и до 10 km), 

3 км в CE конфигурация (и до 5 km). 

РАБОТНИ УСЛОВИЯ 

Атмосферни условия ..........................………….вятър до 45 км/h (28 mph), лек дъжд 

Максимална надморска височина (MSL)1................................... Излитане от 5,000 m (16,400 ft) 

В полет до 6,000 m (19,700 ft) 

Точност при кацане1 ................................................................................................................................. 
5 м (16 ft) 

Температура1 ....................................................................................................................  -20° до 45° C (-4 to 110 F) 

GNSS ................................... PPK опция (софтуерно активиране), L1/L2, GPS+GLONASS 

КАМЕРА 
Индустриална RGB камера (вградена) 

ПРОДУКТИ 

Включен в комплекта Delair After Flight софтуер за PPK обработка 
и експорт на данни във формати за всякакви софтуери за 

Тип на сензора   

Резолюция на изображенията                                     

Динамика                                              

HFOV / VFOV      

Настройки по време на полет        

Инфо за изображенията по време на поет                           

Висококачествени „сурови“ изображения 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Global shutter, без дисторзия 

21.4 Mpix 

70 dB 

38° / 32° 

Ръчно или автоматично (яркост) 

Хистограма и преглед на снимките 

с оценка на качеството в реално 

време 

фтограметрична обработка 

 
DELAIR AERIAL INTELLIGENCE ПЛАТФОРМА 

Облачно базирана платформа, с която да управлявате, 

обработвате, преглеждате, анализирате и обменяте данни. 

 

Функционалност: ортофото мозайка & DSM (дигитален 

модел на повърхнината), Контури, Напречни профили, 

Надлъжни профили, Изчисление на обеми, Картограма на 

земните маси и много други. 

 

Лек транспортен куфар, с размерите на ръчен багаж:  

14кг с всички аксесоари, 79x43x35 cm (31x17x14 in) 

 

 

 

1 Действителните резултати могат да варират в зависимост от 
конфигурацията на конкретният БЛА, възрастта и състоянието на 

батерията, атмосферните условия по време на полета. 

2 Варира в зависимост от надморската височина. 

3 При директна видимост и без смущения в радио сигнала. 
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