
ZAAWANSOWANY DRON
eBEE PLUS    

 

Szerokie zastosowanie, najwyższa precyzja

 

kamery dopasowane do każdej misji

wbudowany odbiornik GNSS RTK/PPK

długi czas lotu

start z ręki

lekki, ważący jedynie 1,1 kg

eBee Plus rejestruje w czasie jednego lotu więcej kilometrów 
kwadratowych, niż jakikolwiek inny dron w tej samej klasie 
wagowej. Możliwość użycia różnych kamer pomiarowych, 
dopasowanych do projektu, daje bogaty wachlarz zastosowań. 
eBee Plus posiada wbudowany odbiornik GNSS RTK/PPK 
zapewniający najwyższą dokładność bez potrzeby stosowania 
naziemnych punktów kontrolnych.



senseFly S.O.D.A. 
Kamera zoptymalizowana dla zastosowania w dronach

20 MP, RGB, 1-calowa matryca 

Dane techniczne 

Rozpiętość skrzydeł 

Waga

Silnik

Zasięg radiowy

Demontaż skrzydeł

Kamera

Kamera - opcja

Planowanie i kontrola lotu

110 cm

1,1 kg

3 km nominalnie (do 8 km )

Tak

Tak

Tak

40-110 km

senseFly S.O.D.A. (20 MP, RGB, 1-calowa matryca)

Parrot Sequoia, thermoMAP

Elektryczny, bezszczotkowy - niski poziom hałasu

Wbudowany odbiornik GNSS
eBee Plus posiada wbudowany odbiornik GNSS RTK/PPK, który może być 
aktywowany przy zakupie lub w innym dogodnym momencie. Przy zastosowaniu 
tej technologii uzyskujemy najwyższą dokładność bez konieczności stosowania 
naziemnych punktów kontrolnych. Istnieje możliwość zastosowania własnych 
odbiorników GNSS lub sieci stacji referencyjnych.

Kamery dopasowane do misji
Dron zapewnia możliwość zastosowania różnych kamer pomiarowych, dopasowa-
nych do zaistniałego projektu. Wśród nich mamy do wyboru: profesjonalne kamery 
RGB (geodezja/gis); kamery termalne (fotowoltanika, leśnictwo, ratownictwo 
i poszukiwania, prace środowiskowe); multispektralne (rolnictwo, leśnictwo, 
ochrona przyrody). W standardzie wbudowana jest kamera senseFly S.O.D.A.

Wydajny
Potwierdzony przez użytkowników czas lotu wynoszący 59 minut uzyskujemy 
bez względu na rodzaj zamontowanego aparatu, wysokość czy zmienne warunki 
wiatrowe. Czas zaoszczędzony na wymianie baterii, startach i lądowaniach 
możemy wykorzystać na zbieranie potrzebnych danych geoprzestrzennych.

Świadectwo instrumentu
Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient 
otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu. 

Gwarancja autoryzowanego serwisu
Gwarancja w Polsce. Podstawą do respektowania warunków gwarancji producenta jest posiadanie 
oryginalnej faktury zakupu, wydanej przez dystrybutora senseFly w Polsce - firmę TPI. Klienci 
zyskują pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w czasie 
trwania gwarancji jak i po jej upływie.

Wszystkie prawa zastrzeżone 5/17.

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Dron eBee Plus jest gotowy do lotu zaraz po wyjęciu z pudełka. Dron 
jest lekki, trwały, zasilany pojedynczą baterią i kontrolowany przez 
najwyższej klasy moduł autopilota. Za zarządzanie lotem odpowiedzialne 
jest zaawansowane oprogramowanie eMotion, umożliwiające proste 
i bezpieczne planowanie, symulowanie oraz monitorowanie lotu drona. 
Oprogramowanie zawiera moduły do: blokowego planowania nalotów, 
wykonywania misji składających się z kilku lotów, kontrole lotu 3D, wspar-
cie dla różnych kamer pomiarowych, pracę w chmurze i wiele innych...           

Kamera senseFly S.O.D.A. została zoptymalizowana do zastosowania 
w dronach. Jest pierwszą kamerą do fotogrametrii z wykorzystaniem 
dronów. Rejestrując bardzo ostre zdjęcia RGB bez względu na panujące 
warunki oświetleniowe, umożliwia użytkownikowi tworzenie szczegółowych 
ortofotomap oraz wysokoprecyzyjnych modeli.           

Nominalny obszar nalotu
przy wysokości lotu 120 m

GSD do 1 cm/pixel

Absolutna dokładność X, Y, Z 
(RTK/PPK aktywne lub z /GCPs) 

Absolutna dokładność X, Y, Z 
(brak RTK/PPK, brak GCPs)  

do 3 cm/5 cm

1-5 m

40 km²

eMotion 3

Pix4Dmapper

200 ha 

Obróbka zdjęć - opcja

Automatyczne planowanie lotu 3D

Prędkość przelotowa

do 45 km/hOdporność na wiatr

59 minut

Lądowanie liniowe z dokładnością ~ 5 m

Nie (RTK/PPK aktywne), opcja (RTK/PPK nieaktywne)

Maksymalny czas lotu

Automatyczne lądowanie

Punkty kontrolne, wymagane?

Start z ręki (bez katapulty)

INFORMACJE OGÓLNE

OPROGRAMOWANIE

PRACA

WYNIKI
3

W idealnych warunkach1

Opcja w Turcji2

Wysokość lotu ponad terenem; model dla zaznaczonego obszaru3

Wysokość lotu 2,5 km ponad terenem; model zawiera również obszar dookoła zaznaczonego terenu4

Maksymalny obszar nalotu 4

2
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eBee PLUS

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 22
tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdańsk 
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23

gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wrocław 
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15

wroclaw@tpi.com.pl

 60-577 Poznań 
ul. J.H. Dąbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71

poznan@tpi.com.pl

  www.tpi.com.pl   rozwiązania pomiarowe

 30-703 Kraków 
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48

krakow@tpi.com.pl


