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X36 Optical zoom
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VALKYRJE BY NORTHCOM
GIVER OVERSIGT OG
SIKKERHED VED
• eftersøgning
• råt og utilgængeligt terræn

• uoverskuelige situationer og områder
• trafik- og grænseovervågning

KABLET DRONE

• sports- og publikumsarrangementer

– FLEKSIBEL LØSNING

powerful
ssions.

ER DU NYSGERRIG PÅ LØSNINGEN?
Eller ønsker du at høre mere om, hvilke muligheder
Valkyrje by Northcom kan give din organisation?

a 30x
Using
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Ring, eller send os en e-mail

lp you

+45 43 74 44 60
salg@northcom.dk

TILPASSES ENKELT DINE BEHOV

www.northcom.dk

• Op til 24 timers uafbrudt flyvetid
Stabil strømtilførsel via kabel

• Kamera i høj kvalitet
Op til 30x optisk zoom

• Udvidet radio- og netværksdækning
Smart tilkobling når du trænger til det

• Sikker overførsel af data i realtid
Hurtig adgang til den information
du har behov for

• Kamera, radio- og netværksløsninger kan
24+ timers
uafbrudt flyvetid

Op til 100 meters
flyvehøjde

enkelt udskiftes i felten, for minimal nedetid

• Enkel at fragte og sætte op
• Brugervenlige plug and fly-systemer
• Let at integrere mod dine systemer og behov

Elistair ORION 2

Modulbaseret
håndtering af
payload
Elistair SAFE-T 2

VALKYRJE BY NORTHCOM UNDERSTØTTER
I felten er et hurtigt overblik og sikker adgang til
information afgørende. Kravene til pålideligt udstyr
og sikre systemer er afgørende for at varetage kritisk
kommunikation og evnen til at bevare overblikket i
krævende situationer og områder.
Valkyrje by Northcom er en kablet drone, med en fleksibel
og tilpasset udformning med udskiftelige moduler. På den
måde kan du enkelt og intuitivt skifte mellem forskellige
komponenter og kapaciteter efter behov og operationsmiljø.

Valkyrje by Northcom bygger på den robuste teknologi i
Elistair ORION 2 og Elistair SAFE-T 2 og er tilpasset og
videreudviklet til nordiske forhold.

• forskellige kameraløsninger, inkluderet full HD, 30x optisk
zoom og varmesøgende teknologi
• sikre radio- og netværksløsninger for taktisk kommunikation
• netværksløsninger som forstærker netadgang og -kvalitet
• sikker overførsel af data mellem optagelse og lagring
• problemfri integration mellem dine systemer

Sikker og stabil strømforsyning op til 2,5 kW

Op til 100 meter
kabelforankring

IP54-certificeret

Kan integreres i
de fleste køretøjer

Kontinuerlig systemovervågning
gennem egen software

