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AirDron to głowica pomiarowa przeznaczona
do badania zanieczyszczenia powietrza w czasie 

rzeczywistym i pobierania próbek do analizy 

laboratoryjnej. Konstrukcyjnie została przygotowana 

do zintegrowania z bezzałogowym statkiem 

wielowirnikowym, lecz istnieje również możliwość 

autonomicznej pracy. Rozwiązanie zapewnia łączność bezprzewodową ze stacją naziemną, gdzie
za pomocą dedykowanego oprogramowania można dokonać wizualizacji wyników pomiarów oraz zdalnie 

kontrolować pracę głowicy.

Pomiar koncentracji pyłu zawieszonego jest dokonywany metodą rozproszeniowej fotometrii laserowej. 

Cząstki są klasyfikowane w przedziałach względem wielkości, co umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji  

PM2.5 i PM10. Czujniki gazów są dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta pod kątem mierzonych 

substancji, zakresów pomiarowych i dokładności.
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zasilanie akumulatorem litowo-jonowym  

pomiar koncentracji pyłu zawieszonego PM2.5, PM10

system umożliwiający zasysanie strumienia dymu
z możliwością połączenia z analizatorem

pomiar stężenia lotnych związków organicznych
lub gazów palnych

pomiar ciągły temperatury, ciśnienia i wilgotności 
oraz kompensacja wskazań czujników gazowych

pomiar wysokości i położenia geograficznego 
GPS (GNSS) pozwalający na wykonanie map 
obszarowych zanieczyszczenia

rejestracja danych na bieżąco w stacji pomiarowej

Nowoczesny system do pomiaru i monitoringu poziomu zanieczyszczenia powietrza.

pomiar stężenia 5 wybranych gazów 
(możliwość integracji dodatkowych czujników)
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czas przygotowania do pracy i reakcji do 3 min

Załącznik nr 2



HCHO formaldehyd

O3 ozon

HCl chlorowodór

Cl2 chlor

CO tlenek węgla

CO2 dwutlenek węgla

HCN cyjanowodór

H S2 siarkowodór

SO2 dwutlenek siarki

NH3 amoniak

NO2 dwutlenek azotu

NO tlenek azotu

H2 wodór

PH3 fosforowodór

C H OH2 5 etanol

O2 tlen

ClO2 dwutlenek chloru

LZO lotne związki organiczne
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* P���� 30 ���������� ��������.
  P���� ����� �� ������� ��� ����������.
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Masa [g] 700

Komunikacja** ISM 433 MHz / 868 MHz / WiFi 

Wymiary * [mm] 200/151/60 (dł./szer./wys.)

Zasilanie Powyżej 3h czasu pracy (bateria) 
nielimitowane (zasilanie zewnętrzne)

* R���� ������� ����������� �� �������� ��������� ���������
** ��������� ���������� ������ � ������ � ������� ���. 1,5 ��
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