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S

pecjalistyczny robot Explorer przeznaczony jest do zdalnego wykonywania zadań monitorowania i inspekcji obiektów technicznych różnego rodzaju, np. lotnisk, obiektów wojskowych, magazynów, elektrowni, zakładów chemicznych i petrochemicznych. Robot wyposażony jest w zestaw wymiennych czujników
umożliwiających pomiary parametrów środowiska, np. stężenia gazów w powietrzu, temperatury otoczenia.
Wyposażenie dodatkowe robota stanowi układ do pobierania próbek gleby. Konstrukcja robota umożliwia poruszanie się w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Robot posiada zdolność poruszania się po standardowych schodach oraz przejazdu przez standardowe otwory drzwiowe. Robot sterowany jest bezprzewodowo,
z poziomu aplikacji operatora z podglądem za pomocą kamery. Robot może współdziałać w grupie z robotami inspekcyjnymi Pathfinder oraz robotem Transporter. Robot Explorer jest przeznaczony do wspomagania działań różnego rodzaju jednostek ratowniczych, jak również specjalistycznych jednostek wykonujących zadania inspekcji i monitorowania obiektów. Podstawowe zastosowania robota Explorer obejmują:
 wykrywanie skażenia powietrza gazami,
 wykrywanie pożaru lub obszarów podwyższonej temperatury,
 pobieranie i transport próbek gleby,
 inspekcję wizyjną obiektu i wykrywanie obecności człowieka
w kontrolowanej strefie.
Wymiary (S x D x W):		

750 x 1050–1400 x 220–550 mm

Masa własna (bez dodatkowych
układów wyposażenia):		
100 kg
Nośność:		

50 kg

Prędkośc maksymalna:		

6 km/h

Zasilanie:		

24 V

Zasięg komunikacji:		

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

Lokalizacja położenia:

GPS

Układ detekcji:		
			

kamera wizyjna, dalmierz laserowy skanujący, czujnik stężenia
gazów, pirometr laserowy (opcjonalnie)
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T

he specialised inspection robot – Explorer 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 robot is equipped with an exchangeable set of sensors enabling the investigation
and the measurement of different parameters of the surrounding, i.e. the concentration of gases in the
atmosphere, the outside temperature. Additionally, the robot is also equipped with the soil sampling system. The
robot can travel freely up and down standard stairs and pass through standard doors. The robot is remotely controlled
via the user application, and the cameras installed on it give the operator constant view over its operations. The
Explorer robot can cooperate with inspection Pathfinder robots and the Transporter robot.
The robot is particularly intended to assist rescue units and specialised inspection and monitoring units. The basic
areas of application of the Explorer robot include the following:
 The detection of gas air pollution;
 The detection of fires or increased temperatures,
 The soil sampling;
 Visual inspection of the area and the detection of human presence in
the controlled area.
Dimensions (W x L x H):		

750 x 1050–1400 x 220–550 mm

Weight (excluding actuators
and the loading cage):		

100 kg

Load capacity:		

50 kg

Maximum speed:		

6 km/h

Power supply:		

24 V

Communication range: 		

50 m (inside buildings) or 100 m (open air)

Specialised Explorer robot

Positioning:		GPS
Detection system:		
			

camera, laser rangefinder, gas concentration sensor,
laser pyrometer (optional)
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