
Nosacz 2

Stworzony, by działać.

Nosacz 2 to unikalny na skalę światową produkt, który daje możliwość wglądu do 

paleniska bez fizycznego dostepu do pieca. Bazując na swoich pionierskich 

badaniach Flytronic S.A. stworzył specjalistyczne urządzenie, którego potencjał 

możesz odkryć wraz z niezawodnymi platformami serii DJI Matrice. 

Zautomatyzowany system badania spalin pomoże Ci w ciągu 10 sekund określić 

rodzaj spalanego paliwa, podczas gdy Ty pozostaniesz w bezpiecznej odległości od 

potencjalnego zagrożenia.

czas pracy

8 godzin
zintegrowany z

DJI SkyPort

dostęp zdalny

FlyConnect
ilość sensorów specjalnych

do 6
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Najmniejszy. Najlżejszy. Najlepszy.

Nosacz 2 powstał jako efekt pionierskich badań Flytronic S.A. - jako pierwsi na Świecie wykorzystaliśmy bezzałogowe systemy latające do wykrywania 

spalania nielegalnych paliw w paleniskach.

Wykorzystaj nasze doświadczenie w swoich działaniach!

Niezawodny.

Twoje dane są najważniejsze. Podówjny układ zapisu na kartach MicroSD oraz 

zapis w systemie FlyConnect sprawiają, że każda misja zakończy się sukcesem. 

Automatyczny system detekcji zużycia sensorów poinformuje Cię, o stanie każdego 

z nich. 
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Dane zawsze z Tobą

Sprawdzaj zbierane informacje wygodnie i w każdych warunkach. Działasz w 

większym zespole? Nie ograniczaj się! Wykorzystując wiele Stacji  Naziemnych 

usprawnisz przepływ informacji w czasie działań
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Stacja Naziemna

Niewielkich rozmiarów panel operatorski, to jedna z opcji podglądu danych w 

Systemie Nosacz 2 w czasie rzeczywistym. Ustalaj własne progi alarmowe, 

obserwuj dane na wykresach, zapisuj konkretne pomiary - wszystko to zmieścisz w 

dłoni lub z łatwością zamontujesz na swojej aparaturze DJI.

czas pracy

8 godzin
zasięg

500m

Wygodnie.

Dedykowane adaptery pozwolą Ci zintegrować Stację Naziemną z Twoim 

nadajnikiem lub wyświetlaczem. Wbudowany system dzwiękowy i wibracyjny 

poinformuje Cię o zagrożeniu nawet, gdy nie możesz spojrzeć na wyswietlacz.

Dostosowany.

Zaawansowana komora pomiarowa umożliwia instalację do 6 dodatkowych 

sensorów chemicznych, które umożliwią Ci prowadzenie jeszcze dokładniejszej 

kontroli! 

HCL
Chlorowodór

HCN
Cyjanowodór

NH3
Amoniak

H2S
Siarkowodór

NOX
Tlenki azotu
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Zintegrowany.

Specjalne szybkozłącze zgodne ze standardem  DJI SkyPort umożliwi Ci 

natychmiastową integrację z Twoją platformą serii Matrice.

Na komputerze. Na smartfonie. Wszędzie.

Zapomniałeś zabrać na misję Stację Naziemną? Nie szkodzi! Wykorzystaliśmy nasz system FlyConnect. Każdy Nosacz używa szyfrowanego łącza 

internetowego, aby przesłać dane do chmury. Dzięki temu możesz mieć do nich dostęp z każdego miejsca na ziemi. Dokładnie tam gdzie sobie tego 

życzysz.
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Specyfikacja

Detektor Nosacz 2
Wymiary 180 x 95 x 70 mm (bez anteny i sondy)

Waga 620-680g (zależnie od konfiguracji)

Bateria Li-Ion 8.4V, 6600mAh

Czas pracy
Zasilanie własne: 8h
Zasilanie zewnętrzne: jak platforma
 

Zasilanie 9-15V DC, max 3A

Czas gotowości 45-90 sekund

Telemetria Radiowa, minimum 500m LOS

Wydajność pompy 12-15 l/min

Złącza USB-C, 2x MicroSD, MicroSIM, DC

Długość sondy 0.5 lub 1 m

Materiał obudowy Nylon odporny na działanie chemii

Mocowanie Zgodne z DJI SkyPort, możliwość adaptacji do innych platform

Sensory chemiczne

Konfiguracja podstawowa

  Zakres Rozdzielczość Dokładność

Temperatura -40 +100 C 0.1 C +/- 1C

Wilgotność 0-100% RH 0.1% RH     +/- 4.5% RH

Pyły zawieszone (PM1, 2.5, 10) 0-4000 ppm      1 ppm      +/- 10%

Lotne związki organiczne (LZO) 0-100 ppm  0.1 ppm  +/- 15%

Formaldechyd (HCHO) 0-5 ppm 0.01 ppm      +/- 15%

Sensory opcjonalne
 

Chlorowodór (HCL) 0-100 ppm 0.1 ppm +/- 10%

Cyjanowodór (HCN) 0-100 ppm 0.1 ppm +/- 10%

Tlenki Azotu (NOX) 0-20 ppm 0.1 ppm +/- 10%

Siarkowodór (H2S) 0-100 ppm 0.1 ppm +/- 10%

Amoniak (NH3) 0-500 ppm 0.1 ppm +/- 10%

Nie znalazłeś potrzebnego sensora? Skontaktuj się z nami.

Stacja Naziemna
Wymiary 110 x 70 x 18 mm (bez anteny)

Waga 150g

Bateria Li-Pol 3.7V 1800mAh

Czas pracy 8h

Zasilanie 5V DC, 1A

Telemetria Radiowa, minimum 500m LOS

Wywietlacz 3.5”, dotykowy

Złącza USB-C, MicroSD

Mocowanie Mocowanie do aparatur DJI lub wyświetlacza CrystalSky

Zawartość zestawu
Zestaw Nosacz 2 Detektor Nosacz 2

  Stacja naziemna

  Sonda pomiarowa

  Akcesoria (adaptery, anteny, ładowarka)

  Podręcznik użytkownika

  Klucz dostępu do chmury

  Walizka transportowa

Do pobrania
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