
Micro SARP

Strix E

Valor à vida, evitando riscos desnecessários e
permitindo a coleta de informações em áreas de
difícil acesso e pontos especí�cos, com agilidade
e sem interrupção da produção.

INSPEÇÃO E SEGURANÇA



Desenvolvido para áreas de
difícil alcance ou de risco.

Strix-E

CARACTERÍSTICAS

• Compacto, pode ser transportado em um CASE
• Estrutura em �bra de carbono e acionamento elétrico 
• Missão de voo totalmente automatizada ou modo
  manual assistido por câmera
• Diâmetro do VANT é de 650 mm
• Peso com Bateria: 2,7 a 3,5 Kg dependendo da câmera
• Velocidade máxima: 22 m/s
• Resistência ao vento: até 36 km/h
• Tempo de voo de 10 a 20 minutos
• Distância link dados/vídeo: até 5km
• Voo de 0 a 15 m/s
• Conectividade com CAN BUS para conexão com
  periféricos como câmeras, sensores e GPUs (nVidia)
  para processamento em tempo real.

O  multirotor  Strix-E  é  uma  plataforma 
voltada para a inspeção de linhas de transmissão de 
energia, subestações e outras instalações industriais. 
Dotado de  câmeras  RGB  e  térmicas,  é  capaz  de  
detectar problemas invisíveis a olho nu através do 
diferencial  de  temperatura.  O voo  de  10  a  20 
minutos permite inspeções e mapeamentos de 
áreas de até 20 ha por voo. Possui navegação 
autônoma e transmissão de vídeo em alta  
resolução.  O  voo  poderá  ser  feito manualmente ou 
por missões pré programadas.

A SkyDrones desenvolve estações de terra 
especí�cas para cada aplicação. Opções como evitar 
obstáculos e processamento de imagens em voo (AI) 
são possíveis.

contato@skydrones.com.br
+55 (51) 3328 6091 Fa
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CCâmeras multiespectrais
PARCEIROS

Software de mapeamento

A utilização de drones e VANTS é uma solução moderna
e amplamente utilizada para inspeções em áreas de
difícil alcance ou de risco, devido a sua grande
e�ciência, principalmente na área de energia e de
segurança pública e privada.

Saiba mais em
www.skydrones.com.br


