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S

pecjalistyczny robot Pathfinder przeznaczony jest do zdalnego wykonywania zadań monitorowania i inspekcji obiektów technicznych różnego rodzaju, np. lotnisk, obiektów wojskowych, magazynów, elektrowni, zakładów chemicznych i petrochemicznych. Niewielkie rozmiary robota, mała masa oraz możliwość działania
w pozycji podstawowej i odwróconej umożliwiają wykonywanie zadań w różnych warunkach terenowych,
w tym w budynkach wielokondygnacyjnych.

Robot Pathfinder jest przeznaczony do wspomagania działań różnego rodzaju jednostek ratowniczych, jak również specjalistycznych jednostek wykonujących zadania inspekcji i monitorowania obiektów. Podstawowe zastosowania robota
Pathfinder obejmują:
 inspekcję wizyjną obiektu (w świetle dziennym lub podczerwieni),
 wykrywanie pożaru lub obszarów podwyższonej temperatury,
 wykrywanie obecności człowieka i realizowanie dwukierunkowej
zdalnej komunikacji głosowej.
Wymiary (S x D x W):

300 x 345 x 150 mm

Masa:

5,5 kg

Nośność:

0,5 kg

Prędkośc maksymalna: 3,5 km/h
Zasilanie:

12 V

Zasięg komunikacji:

50 m (w budynkach) lub 100 m (teren otwarty)

Robot inspekcyjny Pathfinder
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T

he specialised inspection robot – Pathfinder is intended for the remote monitoring and inspection
of technical objects of different type, e.g. airports, military objects, warehouses, power plants, chemical
plants or petrochemical plants. The small dimensions and weight of the robot, together with its ability to
operate upside down, enable the robot to be used in operations taking place in different terrain, also in
multi-storey buildings.
The Pathfinder robot is particularly intended to assist rescue units and specialised inspection and monitoring units.
The basic areas of application of the Pathfinder robot include the following:
 The visual inspection of an object (both in daylight and in infrared);
 The detection of fires of increased temperatures;
 The detection of human presence in the controlled area and two-way
remote communication of voice.

Dimensions (W x L x H): 300 x 345 x 150 mm
Weight:

5.5 kg

Load capacity:

0.5 kg

Maximum speed:

3.5 km/h

Power supply:

12 V

Communication range: 50 m (inside buildings) or 100 m (open air)
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