
Drone for the security sector



ΕΝΑΕΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ



- Μεγαλύτερη επιφάνεια κάλυψης

- Μειώνει τις ακάλυπτες περιοχές και τα κρυφά σημεία

- Ημερήσια και νυχτερινή όραση

- Ανίχνευση θερμότητας

- Ανίχνευση κίνησης

- Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

- Απομακρυσμένος έλεγχος και μεταφορά δεδομένων στο κέντρο ελέγχου 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- Άμεση απόκριση σε συμβάν

- Ασφαλέστερη προσέγγιση στο σημείο παραβίασης 

- Ακριβέστερη αναγνώριση απειλής-παραβίασης-συμβάντος

- Μέτρα αποτροπής (προβολείς, ηχητικό μήνυμα κ.α.)

- Βιντεοσκόπηση και μεταφορά δεδομένων στο κέντρο ελέγχου

ΕΝΑΕΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



H σωστή πληροφορία τη σωστή στιγμή !

Στην πραγματικότητα μία υπηρεσία ασφαλείας, αναζητά την πληροφορία που θα επιτρέψει 
να διακρίνει σε πραγματικό χρόνο, ένα συμβάν από την κανονικότητα, 

και να πάρει την κατάλληλη απόφαση

Κίνηση

Θερμοκρασία

Αναγνώριση - Ταυτοποίηση



- Επιλογή ιπτάμενης πλατφόρμας

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ FLYBOT

Σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες σας, αλλά και αυτές των πελατών σας

- Επιλογή Payloads

- Προγραμματισμός

- Προσαρμογή σε σενάρια φύλαξης 

- Εκπαίδευση και πιστοποίηση χειριστών



O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ FLYBOT

Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης

- Αναγνώριση / κλείδωμα στόχου

- Αναζήτηση σε βάση δεδομένων για εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα

- Εντοπισμός μη κανονικής συμπεριφοράς

- Σενάρια αντίδρασης ανάλογα με την απειλή



Προκαθορισμένες πορείες 
πτήσης

Τυχαία επιλογή σεναρίου 
προσέγγισης στόχου

Μέχρι 1000 σενάρια 
Περιπολίας / αντίδρασης

Δυνατότητα επέμβασης του 
χρήστη για εκτέλεση ενεργειών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΌ ΤΗ FLYBOT

Αυτόνομη πτήση

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ



Επιβεβαίωση συμβάντος

Σενάρια επέμβασης

Άμεση απόκριση

Μεταφορά ελέγχου 
σε χειριστή

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΌ ΤΗ FLYBOT

Αυτόνομη πτήση

ΕΠΕΜΒΑΣΗ



- Επιλογή χρηματοδοτικού μοντέλου (ενοικίαση, leasing, αγορά)

- Συντήρηση, επισκευή, customization, προγραμματισμός

- Σύνδεση με την υπάρχουσα υποδομή επιτήρησης

- Αυτοματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων 

- Προσαρμοσμένα προφίλ χειριστών / σεναρίων πτήσης

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ FLYBOT

Σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες της εταιρίας security



Χρόνος 
πτήσης

50 min 44 min                           30 min                            30 min

Διαμόρφωση Ελεύθερη Zoom, IR, wide                  Zoom, IR                   Zoom, IR, wide

Χρήσεις 
επιτήρησης

Οπτική
Θερμική  

Ηλεκτρικά δίκτυα (UV)
Άφεση φορτίων 

Πυρόσβεση
‘Ελεγχος πλήθους

Οπτική
Zoom x16
Θερμική

MATRICE 300                  MATRICE 30          MAVIC 2 ADV.             ANAFI USA

Αδιάβροχο Ναι Ναι Όχι Ναι

Οπτική
Zoom x8
Θερμική

Οπτική
Zoom x32
Θερμική
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