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Załącznik nr 2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dotyczy: „Zakup fabrycznie nowego drona (bezzałogowego statku powietrznego) na potrzeby 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego” - 

AKTUALIZACJA 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Warunki eksploatacji: 

 masa startowa (bez akcesoriów) poniżej 950g, 

 temperatura pracy: -10°C – 40°C, 

 maksymalna prędkość wiatru: 30-40 km/h, 

 maksymalny czas lotu w warunkach normalnych: 30 min. 

 maksymalny pułap lotu: 6000 m n.p.m, 
 
Kamera termowizyjna: 

 rozdzielczość min. 640x512, 

 zoom cyfrowy min. 16x, 
 
Kamera: 

 zoom cyfrowy min. 32x, 

 sensor min. 1/2” CMOS, 

 format foto: jpeg oraz inne , 

 obiektyw: pole widzenia: ok. 84°C, 
 
Gimbal: 

 stabilizacja 3-osiowa, 

 prędkość kontroli: 100-120°/s, 
 

System sensorów: 

 wykrywanie przeszkód we wszystkich kierunkach, 
 
Aparatura sterująca: 

 temperatura pracy: -20°C - 40°C, 

 bateria, minimalna pojemność 5000 mAh, 
 
MODUŁ RTK: 

 Wymiary: 69 mm x 69 mm x 59 mm, 

 Połączenie: Port Micro USB, 

 Precyzja RTK (tryb pracy RTK FIX): 
1cm + 1ppm (poziomo) 
1.5 cm + 1ppm (pionowo) 
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Nawigacja: 

 GPS + Glonass, 
 
Zasilanie w trakcie lotu: 

 typ akumulatorów: LiPo, 

 pojemność minimalna: 3800 mAh, 

 zakres temperatury pracy: -10°C – 40 °C, 
 
Głośnik: 

 głośność: nie mniej niż 100 db, 

 moc: nie mniej niż 10 W, 
 

Oświetlenie – reflektor  

 moc: nie mniej niż 26 W, 

 połączenie  - port micro USB 
 
Diody ostrzegawcze: 

 widzialność światła 4000-5000 m, 

 minimalny kąt widzenia światła: 55 stopni, 

Obsługiwanie karty Micro SD: 

 Wsparcie dla kart o pojemności do 128 GB, 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

 dwie pary śmigieł, 

 walizka, 

 osłona gimbala, 

 pięć akumulatorów, 

 stację ładowania akumulatorów (musi umożliwiać co najmniej): 

 ładowanie 4 akumulatorów i stacji naziemnej dedykowanej do BSP równocześnie, 

 zarządzać prądem, napięciem i temperaturą podczas ładowania,  

 oferować klasę szczelności IP65, 

 posiadać deklarację zgodności CE. 

 gwarancja bezkosztowej naprawy w razie uszkodzenia przez pilota na okres 12 miesięcy. 

 

 


