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 MD4-022 مدل بدون سرنشین یا  پهپاد( پرنده)کوپتر مشخصات فنی دستگاه مولتی

1 kg به همراه باتری(زن و( 

19 x06x23 cm متر()برحسب سانتیبعاد ا 

0666 m دریا( )برحسب ارتفاع از سطح داکثر ارتفاع پروازح 

33 min برحسب دقیقه(  مدت زمان پرواز یا مداومت پروازی( 

HD: 1606p36 & 026p امکان افزودن انواع دوربین    کیفیت تصویربرداری هوایی 

 366m  0666تاm  (رمت)برحسب عملیاتی یا رنج ارتباط دستگاه با ریموت کنترلربرد 

1040 V, 0S LiPo, 2366 mAh مشخصات باتری 
 سازی فیلم و عکسذخیرهجهت  MicroSDحافظه  

 GPSیاب موقعیت 

 نمای داخلیژیروسکوپ و قطب 
 همراه و تبلت جهت دریافت آنالین تصاویرامکان اتصال تلفن 
 درجه ای دوربین 306قابلیت چرخش  

 گراد()برحسب سانتی  مای کارکرد دستگاهد 36 +  تا 26-   

 کشور سازنده آلمان 

 یمت تقریبیق تماس بگیریدلطفاً 

 

 

 قابلیت پرواز در شرایط ،سهولت استفاده از پرنده ، GPS مبتنی بر ریزیبرنامهافزار نرمو پرواز خودکار از طریق با ریموت کنترل دستی  امکان پرواز  پرنده، بسیار باالی استحکام  پروازی،  طول عمر و  حداکثر بازدهی ن،العاده با الیاف کربکیفیت ساخت فوق

برداری با برداری و عکسای، فیلمدرجه 306ید دوربین دشرایط جغرافیایی، منطقه و  متری در هر  1666بیش از نیم ساعت مداومت پروازی،  امکان پرواز تا ارتفاع    ، درصدی 96و  رطوبت  گرد و غبار شدید دارای بارانی، برفی و باد شدید، هوای سخت

سازی ارتفاع و مسافت پرواز مکان محدودا   ،برداری نرم و بدون لرزشبرداری و عکسجهت فیلم وارده به دوربین در اثر پرواز پرنده ناخواسته هایتکانمهار    ،(Return-to-Homeقابلیت برگشت خودکار به موقعیت جغرافیایی شروع پرواز)  ، HDکیفیت 

بخشی از امکانات این   و طول عمر باال،  محرکه قدرتمند و مطمئن یسیستم نیرو، GPS/GLONASSیابسیستم موقعیت   ،فیلم و تصویر زندهکامل و مشاهده  جهت کنترل ایافزار اختصاصی و حرفه،  دارای نرمکشورداخل پرواز در  جهت انطباق با قوانین

                       باشد.کوپتر )پهپاد( میمولتی
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 .       حاصل نمایید تماسشرکت با کارشناسان مجرب این  ،و دریافت مشاورهل و جهت کسب اطالعات بیشتر وألطفاً در صورت داشتن هر گونه س                                                                                                   
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