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Kai kontrolė ir detalumas - svarbiausia

FlyNovex® features
� Aukštos kokybės anglies pluošto korpusas
� 20 minučių skrydžio trukmė 

� 2-ašiai arba 3-ašiai kardaniniai varikliai 
� Palaiko jutiminius, vaizdo, šilumos, multispektrinius, 
hiperspektrinius, LIDAR sensorius
� Shutter kabelis kameros aktyvavimui
� Kompiuteris arba planšetė automatinio skrydžio misijos 
planavimui. Automatinis pakilimas ir nusileidimas
� Specialiai sukurti varikliai ir propeleriai svoriui pakelti 
iki 4 Kg
� Avarinis parašiutas
� Duomenys eksportuojami visais žinomais formatais
� FlyBag aliumininis transportavimo dėklas su ratukais ir 
rankenomis
� Suprojektuotas, pagamintas ir surinktas Italijoje

FlyNovex®  unikalus sprendimas  
skirtas naudoti šiose srityse:
°  Geologijoje
°  Statinių monitoringui
°  Tiltų ir viadukų monitoringui
°  Kultūros paveldo dokumentacijoje
°  Aerofotogrametrijoje
°  Žemėlapių sudaryme
°  Šiluminių, multispektrinių, hiperspek-
trinių ir infraraudonųjų  spindulių 
tyrimuose
°  Žurnalistikoje ir žiniasklaidoje
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FlyNovex® yra bepilotė sistema (angl. 
Unmanned Aerial System - UAS) spe-
cialiai sukurta žemės paviršiaus tyrimams 
atlikti, tiksliosios žemdirbystės tyrimams, 
aplinkos monitoringui, struktūriniams 
tyrimams ir kultūros paveldo dokumenta-
cijai. Gali būti naudojamas žurnalistikos 
tikslams bei kino filmų produkcijai kurti. 
FlyNovex® gali būti paruoštas darbui 
(per mažiau kaip minutę) tiesiog lauke. 
Sistema standartiškai komplektuojama 
kartu su misijų planavimo ir valdymo 
programine įranga, kuri vartotojui leidžia 
nurodyti konkretų objektą ar plotą, kurį 
reikia ištirti. Ši procedūra gali būti atlie-
kama naudojant 9 colių planšetinį 
kompiuterį su liečiamu spalvotu ekranu 
arba nešiojamu kompiuteriu. Programinė 
įranga automatiškai paruošia skrydžio 
maršrutą, kartu nurodydama keletą 
maršruto taškų tiriamojo objekto plote bei 
perduoda visą paruoštą informaciją į 
bepilotę sistemą per bevielį ryšį. Skrydžio 
maršrutas bei kitos operacijos 
FlyNovex® sistemoje gali būti keičiamos 
ir skrydžio metu. Skrydžio planas bei 
maršrutas gali būti sudaromas ir biure

instruktažo metu.
Informacija, gauta iš FlyNovex® , gali būti 
panaudota tiksliam 3D paviršių modelia-
vimui. Kameros padėties posvyrio kampo 
keitimas leidžia tirti objektų vertikalius 
elementus, tokius kaip pastatų bei stati-
nių fasadus ir jų elementus, karjerus, 
vandens telkinių šlaitus ir pakrantes, kt.
FlyNovex® gali kaboti erdvėje, vienoje 
vietoje, tam tikrame aukštyje, nustatytą 
laiko tarpą, keičiant tik sensoriaus padėtį.
Orientavimas: atliekamas iš planšetinio 
kompiuterio arba pasirenkant atitinkamą 
funkciją nešiojamame kompiuteryje.
Automatinis pakilimas gali būti užduo-
damas operatoriaus per FlyNovex® 
radijo ryšio kontrolės įrenginį, prieš tai 
padėjus bepilotę skraidyklę ant žemės. 
Skraidyklė pradeda užduotą misiją 
automatiškai ir lygiai taip pat ją baigia. 
Atsiradus nenumatytoms kliūtims ar 
kitoms aplinkybėms, operatorius gali 
perjungti skraidyklės valdymą į rankinį 
režimą.

FlyNovex® techninės charakteristikos

Diametras:
Aukštis:  45 cm
Pakilimo svoris:  7 kg
Akumuliatoriai:  Ličio polimerų 25V-5800 mAh
Variklis:  6vnt., 24V-6S, elektriniai
Veikimo nuotolis:  1 iki 10 km
Skrydžio trukmė: 20 minučių
Pakilimas: auto/rankinis/stabilizuotas

Nusileidimas: auto/rankinis/stabilizuotas/parašiutas

Skrydžio aukštis: 1 iki 150 m
Operatorių skaičius 1 (2-ašių kardanas), 2 (3-ašių kardanas)

Maksimalus greitis:  50 km/h
Darbinė temperatūra: - 10°C/ +45°C 

Vidutinis greitis:  20 km/h
Misijos valdymas: 9” spalvotas ekrano valdiklis 

su beviele 3G jungtimi
Sensoriai:  kamera, video, multispektriniai, 

hiperspektriniai, šilumos, LIDAR 
Automatinė navigacija:  paremta GPS, IMU, altimetru
Skrydžio režimai: rankinis, GPS ir automatinis
Duomenų perdavimas: bevielis
Nuotolinis valdymas: 2,4GHz iki 2 km tarp bepilotės 

sistemos ir valdiklio
Saugos kontrolė: Grįžimas namo jei: pasimeta, 

prarandamas ryšys, silpnas 
akumuliatorius. Avarinis parašiutas

FlyNovex® gali būti aprūpintas įvairiais 
sensoriais: foto ir vaizdo kameromis, 
jutiminiais,šiluminiais, multispektriniais, 
hiperspektriniais, LIDAR ir kitų tipų 
sensoriais.
FlyNovex® būna keletos komplektacijų: 
su arba be avarinio parašiuto, su 2-
ašiais arba 3-ašiais kardaniniais varik-
liais. 3-ašiams kardaniniams varikliams 
valdyti reikia dviejų operatorių (vienas 
reikalingas skraidyklės kontrolei, kitas 
pačio sensoriaus kontrolei) kur naudo-
jamose programose vaizdo fiksavimas 
yra pagrindinė užduotis (pavyzdžiui 
dinaminių taikinių sekimas).
FlyNovex® sistema suprojektuota, 
pagaminta ir surinkta FlyTop laborato-
rijoje (Italija) bei atitinka visus saugumo 
reikalavimus. FlyTop klientai užtikrinami 
aptarnavimo kokybe - pristatymo laiko, 
kainos, programinės įrangos atnauji-
nimo ar pakaitinio modelio pristatymo 
atveju. Be to, FlyTop yra visų savo 
produktų dalių gamintojas, todėl gali 
sukurti modelį pagal specifinį vartotojo 
užsakymą.
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