
Quantix™ Recon, hızlı, otomatik keşif ve eller serbest veri toplama sağlayan güçlü, kullanımı kolay bir İHA'dır. Tam otomatik kalkış, uçuş ve iniş 
fonksiyonları ile haritalama ve keşif görevleri zahmetsizdir - ilk kez kullananlar bile başarıyla çalıştırabilir. Quantix Recon, hızlı görev planlama ve 
doğrulama için dakikalar içinde doğru, güncel haritalar sunar. Havada görüntü işleme özelliği, Quantix Recon iner inmez kullanıcının tabletinde 
coğrafi referanslı, yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar - başka cihaz, internet veya yazılım gerektirmez. Quantix Recon, yenilikçi hibrit tasarımı 
sayesinde, menzil ve verimlilik açısından geleneksel multikopterlerden daha iyi performans gösterir. Bu, kara birliklerinin güvenliğini sağlamak için 
daha fazla yeri daha hızlı takip edebileceğiniz ve uzak, erişilemez alanların ve hızla değişen ortamların havadan haritalarını elde edebileceğiniz 
anlamına gelir.



ANA ÖZELLİKLER

» Tam otomatik—eller serbest veri toplama

» İniş sonrası yüksek çözünürlüklü, coğrafi referanslı    

     görüntüleri tablette anında görüntüleyin         

» RF Sessiz Modu—tespit ve karıştırmayı önleyin

» Esnek haritalama modları—Alan, Yol Noktası, Lineer

» Uçuşa hazır—5 dakika içinde kalkış

Hızlı Bakış

HIZLI BAKIŞ HD (QUICK–LOOK™ HD)

Bir noktaya tıklanması coğrafi 
referanslı yüksek çözünürlüklü 

resmi getirir

Parmaklarla yakınlaştırılarak 
detaylar görüntülenir

Kanat Açıklığı: 3.2 ft (97.5 cm)

RGB

AZAMİ UÇUŞ SÜRESİ 

MENZİL

45 dakika

2 km (RF bağlantısı olmadan 40 km.ye kadar)

  İNİŞ Dikine Kalkış ve İniş (VTOL)

SENSÖRLER RGB MULTİSPEKTRAL

SENSÖRLER 18 MP 18 MP

GÖRÜNTÜ BOYUTU

ÇEKME HIZI

4864x3648 px

Bindirme oranına göre otomatik 

ayarlama

2432x1824 px

Bindirme oranına göre otomatik 

ayarlama

BİNDİRME 85% öne, 60% yana 85% öne, 60% yana

YER ÖRNEKLEM MESAFESİ (GSD)

@ 800 ft (243.8 m) 1.9 in (5 cm) 3.9 in (10.1 cm)

@ 600 ft (182.8 m) 1.4 in (3.8 cm) 2.1 in (7.6 cm)

@ 360 ft (109.7 m) 1 in (2.5 cm) 2 in (5 cm)

@ 265 ft (80.7 m) 0.7 in (1.8 cm) 1.4  in (3.6 cm)

@ 150 ft (45.7 m) 0.4 in (1 cm) 0.8 in (2 cm)

TEK BİR GÖRÜNTÜNÜN KAPSADIĞI ALAN

@ 800 ft (243.8 m) 14.2 acres (0.057 km2) 14.2 acres (0.057 km2)

@ 600 ft (182.8 m) 8.0 acres (0.032 km2) 8.0 acres (0.032 km2)

@ 360 ft (109.7 m) 2.9 acres (0.011 km2) 2.9 acres (0.011 km2)

@ 265 ft (80.7 m) 1.6 acres (0.006 km2) 1.6 acres (0.006 km2)

@ 150 ft (45.7 m) 0.5 acres (0.0002 km2) 0.5 acres (0.0002 km2)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Lineer
20 km (ileri ve geri)

Alan 
3.24 km2

Tam Otomatik Keşif

Doğrudan sürücülü elektrikli motor

5 lb (2.3 kg)

7,500 ft (2,286 m) MSL (Yoğunluk İrtifası) 

20 mph (9 m/s)

Hava Aracı üzerinde SD Kart

900 MHz Şifreli ve WiFi

Otomatik Navigasyon - Alan, Lineer, Yol Noktası 

0 / 120 °F (-17 / –49 °C)

EŞZAMANLI ÇEKİM

Multispektral

GÖREV KAPSAMA ALANI Lineer: 20 km (ileri ve geri); Alan: 3.24 km2 maks. @ 800 ft




