
 

 

 

Wszechstronny, oparty na technologii SLAM, umożliwiający 

szybkie, proste i bezpieczne zbieranie danych. Hovermap ST jest 

inteligentną, mobilną jednostką skanującą, która jest równie 

skuteczna nad ziemią lub pod ziemią, w pomieszczeniach lub 

na zewnątrz. Jego wytrzymała, lekka, szczelna na warunki 

atmosferyczne IP65 konstrukcja, umożliwia zbieranie danych 

w trudnych warunkach, bez dostępu GPS lub niebezpiecznych 

środowiskach. 

SPECYFIKACJA MAPOWANIA 

Hovermap ST 
SPECYFIKACJA 

SPECYFIKACJA OGÓLNA 

SPECYFIKACJA AUTONOMII 

Zasięg LiDAR 

Dokładność LiDAR 

Dokładność mapowania 

Mapowanie SLAM 

Pole widzenia 

Prędkość pozyskiwania 

danych LiDAR 

Maksymalna prędkość 

poruszania  

Rozpoczynanie / kończenie 

skanowania w ruchu 

Pliki wyjściowe 

Formaty chmury punktów 

Atrybuty chmury punktów 

Parametry processingu 

USB3 

Pamięć 

Temperatura pracy 

Norma IP 

Waga 

Napięcie wejściowe 

Zastosowanie 

Kompatybilność z dronami 

Uchwyt szybkiego montażu 

Port dodatkowy 

Port USB 

Antena WiFi 

Tryby lotu 

Typy punktów AL2  

Tryby nawigacji AL2 

Kompatybilność z autopilotem  

Wielokierunkowe unikanie 

kolizji 

Akcesoria w zestawie: Wyposażenie dodatkowe: 

Jednoczesna lokalizacja i mapowanie oparte 

na mapowaniu LiDAR +/- 0.03 % dryftu 

0.40 m do 100 m 

+/- 30 mm 

+/- 20 mm w środowiskach ogólnych 

+/- 15 mm wewnątrz oraz w środowiskach 

podziemnych  

+/- 5 mm  

360°  x 290° 

Pojedyncze odbicie do 300.000 pkt/sec 

Podwójne odbicie do 600.000 pkt/sec 

Pojazd: 40 km/h [24.9 mph]; 

Lot: 5 m/s [16 fps] nad ziemią, 

2 m/s [6.6 fps] w przestrzeniach zamkniętych  

 
Tak 

Pełno rozdzielcza i zdziesiątkowana chmura 

punktów, plik trajektorii 

.las, .laz, .ply, .dxf, E57 

Intensywność, zasięg, czas, numer powrotu 

(najsilniejszy i najsłabszy) 

Wstępnie ustawione profile z 20+ 

regulowanymi parametrami 

Szybka transmisja danych 

512 Gigabajtów – ok. 8h gromadzenia 

danych 

-10 do 45°C [14 do 113°F] 

IP 65 

1.6 kg  

14 – 54v, zasilane z baterii lub 

dodatkowego wejścia zasilania 

Dron, plecak, pojazd, uprząż, robot 

DJI M210v1, DJI M300, Acecore Zoe 

Tak 

Tak 

Wbudowane 

Wsparcie pilota: lot bez GPS, utrzymanie 

pozycji, lot wspomagany, unikanie kolizji, 

regulowana prędkość lotu. 

Autonomiczny: Autonomiczna nawigacja  

do punktów orientacyjnych  

2D, 3D, wysokościowy, płaszczyzna 

Z przewodnikiem, lokalne i globalne 

DJI, ArduPilot (Acecore Zoe) 

360°  x 360°, rozmiar przeszkody > 2 mm, 

zasięg 1.2 do 40 m, regulowana 

odległość bezpieczeństwa w locie 

 

Zastrzeżone złącze 

Uchwyt, kable, walizka 
Uniwersalna płyta montażowa 
Bateria V-Mount 98Wh, 14.8v 
Standardowa ładowarka do baterii 
Klips do paska na baterię 

Zestaw do koloryzacji; Uchwyty do 
pojazdów; Klatka ochronna; Twardy 
futerał- plecak ; tarcze GCP; 
Zestaw szybkiego ładowania baterii 
 




