Especificações técnicas
HARDWARE
Envergadura 110 cm (43,3 in)
Peso 1,1 kg (2,4 lb)
Motor Baixo ruído, sem escova, elétrico
Alcance da ligação de rádio 3 km nominal (até1 18 km) / 1,86 mi (até1 14,97 mi)
Asas destacáveis Sim
Sensor (fornecido2) senseFly S.O.D.A.
Sensores (opcional) Parrot Sequoia, thermoMAP
Acessórios (opcional) Rádio tracker, mochila, kit de proteção de câmera
SOFTWARE
Planejamento de voo e controle de software (fornecido) eMotion 3
Software de processamento de imagem (opcional) Pix4Dmapper Pro
OPERAÇÃO

Por que escolher a senseFly

Planejamento de voo automático em 3D Sim
Velocidade de cruzeiro 40 a 110 km/h (11 a 30 m/s ou 25 a 68 mph)
Resistência ao vento Até 45 km/h (12 m/s ou 28 mph)

Integração inteligente

Treinamento incluído

Os drones senseFly estão prontos para
sair da caixa voando. Leves, seguros
e duráveis, esses sistemas totalmente
integrados funcionam com uma
única bateria e são controlados pelo
nosso piloto automático de qualidade
aeronáutica.

Os clientes da senseFly podem contar
com uma equipe de vendas especializada
na área, além de uma variedade de
materiais de treinamento, incluindo
uma Base de dados de conhecimento
completa online, tutoriais, webinars e
muito mais.

Suporte global de qualidade

Excelência eMotion

Os drones senseFly incluem atualizações
de software gratuita e um suporte online
eficiente conectado a centros locais de
reparo especializados. Também estão
disponíveis pacotes de manutenção
adicionais e opções de garantia estendida.

O eMotion da senseFly é o software mais
avançado de controle e planejamento do
mercado. Criado pensando na segurança,
ele torna o planejamento, a simulação e
o monitoramento de voos automáticos
de drones ainda mais simples.

Tempo máximo de voo 59 minutos
Aterrissagem automática Aterrissagem linear com precisão aprox. de 5 m (16 ft)
Pontos de controle em solo (GCP) necessários Não (RTK/PPK ativado), opcional (RTK/PPK desativado)
RESULTADOS
Cobertura nominal3 a 120 m (400 ft) 220 ha (540 ac)
Cobertura máxima4 40 km2 (15,4 mi2)
Distância de amostragem do solo Até 1 cm (0,4 in) / pixel

Ampla cobertura para uma eficiência perfeita

Precisão absoluta X, Y, Z (RTK/PPK ativado ou com GCP) Até 3 cm (1,2 in) / 5 cm (2 in)

O eBee Plus consegue mapear mais quilômetros quadrados por voo do que qualquer
outro drone da categoria, permitindo que você maximize sua eficiência e planeje projetos
com total confiança.

Precisão absoluta X, Y, Z (sem RTK/PPK, sem GCP) 1 a 5 m (3 a 16 ft)
senseFly S.O.D.A.
Tipo de sensor RGB (20 megapixel)
Tamanho do sensor 1 polegada
Densidade de pixels 2,33 μm

+380,000
+110,000
+19,000,000

3 razões
para escolher o eBee Plus

Lançamento manual (não requer catapulta) Sim

Obturador Global

VOOS ATÉ O HOJE

Resolução do solo (a 122 m/400 ft AGL) 2,9 cm/px (1,1 in/px)
Proteção contra poeira e impacto Sim

HORAS DE VOO

Eficiência aérea,
precisão fotogramétrica

Alta precisão sob demanda
O eBee Plus inclui uma funcionalidade RTK/PPK integrada que pode ser ativada logo no primeiro
uso ou mais tarde se necessário. Controle a precisão dos levantamentos sem precisar de pontos de
controle no solo, passando menos tempo em campo e dedicando mais tempo na análise dos dados.

Instrumentos com o tamanho perfeito para cada projeto
O eBee Plus oferece uma câmera que se adapta a qualquer aplicação, incluindo o
senseFly S.O.D.A. (fornecido) , a primeira câmera projetada para drones de mapeamento
fotogramétrico

COBERTURA EM HA
em condições ideais
opcional na Turquia
altura de voo acima do nível do solo; resultados excluindo área reconstituível em torno da área planejada
4
com base em 2.000 m (6.562 ft) de altitude de voo acima do nível do solo; resultados incluindo área reconstituível em torno da área
planejada
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Alta precisão sob demanda
Instrumentos com o tamanho perfeito
para cada projeto
O eBee Plus é uma ferramenta excepcionalmente flexível. Ele inclui diversos tamanhos
de câmeras para que você só precise investir na configuração que melhor se adapta às
suas necessidades profissionais.

O eBee Plus apresenta a Alta precisão sob demanda, obtida pela sua funcionalidade
integrada RTK/PPK. Você pode ativá-la sempre que necessário, logo no primeiro uso
ou mais tarde. Controle a precisão dos levantamentos sem precisar de pontos de
controle no solo, passando menos tempo em campo e dedicando mais tempo na
análise dos dados.






Resultados de levantamento de solo sob demanda – sem pontos de controle em solo
Precisão absoluta do modelo de superfície ortomosaico e digital de até 3 cm (1,2 in)
Capacidade de alcance em praticamente qualquer terreno
Use sua estação de referência existente e conhecimento em GNSS

Alcance precisão absoluta

> Um sensor para cada aplicação:
• RGB de categoria profissional: levantamento/geoespacial
• Infravermelho térmico: fotovoltaico/recuperação/ambiental
• Multiespectral: agricultura/silvicultura/conservação

Modo autônomo

> Fornecido com o senseFly S.O.D.A. (Sensor otimizado para uso em drones)

Ampla cobertura
para uma eficiência perfeita

(RTK/PPK não ativado)

RTK

(Correções RTCM 2/3)

> Compatibilidade regressiva com sensores eBee* existentes (atualize para o

PPK

(Registro em raw de dupla
frequência)

eBee Plus para ampliar a cobertura de solo e diminuir custos com sensores)
Sem estação base
ou estação de
referência virtual

Alta 1
(com GCP)

Com sua leveza e capacidade de lançamento manual, o eBee Plus é uma ferramenta
de coleta de dados realmente eficiente.
Seu tempo de voo de 59 minutos é algo em que você pode confiar: não importa a
câmera usada, a altitude, as condições climáticas, nem mesmo se a bateria incorporada
já for usada. O resultado é menos tempo gasto em planejamento de voo e trocas de
baterias, e mais tempo coletando os dados espaciais de que você precisa.
> Tempo real confirmado: 59 minutos
> Capaz de mapear mais por voo do que qualquer outro drone da categoria:
• Até 2,2 km2 (0,8 mi2) em único voo de 122 m (400 ft)
• Até 40 km2 (15,4 mi2) de cobertura máxima

Inclui o eMotion 3!
eMotion 3 é o software de gerenciamento de voo
e dados para drones de última geração da senseFly,
que inclui: planejamento de missões de voo, missões
eficientes de vários voos, ambiente completo de
controle 3D, suporte para vários instrumentos,
conectividade de nuvem e muito mais...

Alta 1
(tempo real)

Estação de
referência virtual

senseFly S.O.D.A.

Estação base

Sensor otimizado para uso em drones
A câmera senseFly S.O.D.A. é a primeira a ser
projetada para fotogrametria profissional
em drones. Ela captura imagens RGB
aéreas incrivelmente nítidas, em diversas
condições de luminosidade, permitindo
que você produza ortomosaicos nítidos
e detalhados, assim como modelos de
superfície digital de alta definição.

Alta 1
(tempo real)

Posição conhecida

Alta 1
(pós-processamento)

Posição desconhecida

algumas câmeras só são compatíveis com o modo independente RTK

Alta 1
(pós-processamento)

Reversão de RTK
para PPK sempre
disponível

Sobreposição de ortomosaicos em DSM. GSD: 3 cm (1,2 in)/pixel.
Cobertura: 72 ha (178 ac). Altura de voo: 122 m (400 ft) AGL.
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Alta 1
(pós-processamento)

até 3 cm (1,2 in) horizontal / 5 cm (2 in) vertical

