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Az ACECORE NOA a tökéletes többcélú, távirányítású, európai gyártású légi drón ipari 
felhasználásra és professzionális felmérésekhez.

Hat megnövelt, egyedi Acecore rotoregységeit úgy tervezték a holland fejlesztőmérnökök, hogy 
a drón hosszabb ideig repülhessen vele a legkülönfélébb hasznos terhekkel felszerelve is. 
Moduláris felépítése és a gyorskioldóknak köszönhetően könnyen szállítható, könnyen 
szerelhető, többféle hasznos terhet tud az üzemeltető munkái során a hordozóra rögzíteni, 
legyen szó lézerszkennerről vagy más eszközökről.

Az akkumulátor opciók rugalmasságának köszönhetően a felhasználó mérlegelheti az 
alkalmazandó hasznos terhelés és az akkumulátor tömegét, ezzel is optimalizálva a repülési 
hatékonyságot. 

A hat aerodinamikus szénszálas rotor rögzítő kar az Acecore gyorskioldó rendszerén keresztül 
eltávolítható és újra felszerelhető, ami kedvezőbb hordozhatóságot és szerszám nélküli 
összeszerelést tesz lehetővé.

A NOA több féle RIEGL LMS LiDAR rendszer hordozására alkalmas. A rendszerek integrációja 
egy speciális, a RIEGL fejlesztőmérnökei által tervezett, elektronikus és mechanikus elemeket is 
tartalmazó ACECORE Integrációs Kitt segítségével történik. Integrálható rendszerek: a teljes 
miniVUX sorozat (miniVUX-1 UAV, miniVUX-2 UAV, miniVUX-3 UAV, miniVUX-1LR, 
miniVUX-DL), VUX-1LR-22, VUX-120 és VUX-240.

A Noa - sokoldalú, ipari felhasználású drón platform



Általános jellemzők
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● Robusztus szénszálas váz
● Akár 20 kilogramm hasznos teher 
● Akár 60 perc valós repülési idő
● Moduláris kialakítás
● Egy- vagy kétoperátoros kezelhetőség 
● Csapadékálló kialakítás
● AES128 titkosított rádiókapcsolat
● Háromszoros redundáns autópilóta rendszer
● Kettős GNSS rendszer
● A szokásos alsó kialakítás mellett, a hordozó 

drón tetejére is szerelhető a hasznos teher 
speciális alkalmazásokhoz 



Műszaki adatok

TÖMEG

Maximális bruttó felszállási tömeg* 36.9 kg (* < 25 kg változat is elérhető)

Maximum hasznos teher 20 kg 

Minimális normál üres tömeg 11.4 kg

HAJTÓMŰ

Meghajtás típusa Elektromos

Motorok száma 6

Motor típusa Közvetlen meghajtású 3-fázisú BLDC

Üzemi feszültség 42V-52V 

Motor maximális folyamatos teljesítménye 2000 W

Üresjárati fordulatszám 120 RPM/V

ESC szám 6

Maximális folyamatos áramfelvétel 40 A/motor

PROPELLER

Anyag Szénszál-erősítésű műanyag (CFRP) / habosított mag 3K twill 
szövéssel

Légcsavarok 
kialakítása

3 CW és 3 CCW propeller

Légcsavar típus 28 x 9,2 hüvelykes fix légcsavar

HASZNOS TEHER

Rezgéscsillapító rendszer Octo fémhuzalos csillapítórendszer

Rögzítési lehetőségek Felülről és alulról történő rögzítés lehetséges

Rögzítési rendszer A felhasználó elvárásaihoz igazítható, RIEGL ACE integrációs kittel

Akkumulátor tartó állvány Az alapelem tetején shark fin rögzítéssel.
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Műszaki adatok

AVIONIKA

Repülésvezérlő Cube repülésvezérlő

Verzió Narancssárga / Kék

Üzemi hőmérséklet -40°C (-40°F) és + 85°C (185°F) között

AKKUMULÁTOROK

Energia típusa Elektromos

Akkumulátor Lítium polimer

Ajánlott gyártmányok és modellek 11000 mAh, 17000 mAh, 23000 mAh

Az akkumulátor névleges feszültsége 48 V / 12S

Minimális akkumulátor-mennyiség 2x dupla akkumulátor csomag soros

Maximális akkumulátor-feszültség 52 V

Minimális átlagos akkumulátor-feszültség 42 V

MÉRETEK

Keret méretei (h x sz x m) 1680 x 1680 x 840 mm

Rotor és rotor közötti átló 1680 mm

Átmérő légcsavarokkal 2330 mm

Magasság a hasznos teher gyorskioldóig 540 mm

Földtávolság a légcsavarig 670 mm
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Repülési idő

A lenti grafikonon szereplő repülési idők a normál körülmények között jellemző repülési 
időt mutatják, és több tényezőtől függnek. A körülmények, amelyek között ezeket a 
repülési időket tesztelték, 20°C-os környezeti hőmérsékleten, 8 csomós névleges 
szélsebességgel, 5 méteres magasságban lebegve a föld felett. A NOA-t 10 százalékos 
fennmaradó akkumulátor töltöttséggel tették le a földre.
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Tartozékok

Az Acecore Noa hexakopter drón tartozékai részint segítik és kiszolgálják a terepi munkát, 
javítják a rendszer üzemelési biztonságosságát, illetve lehetővé teszik a minél könyebb 
hordozhatóságot.

ACECORE GEORGE

Herelink távvezérlő rendszerrel, beépített 2,4 GHz 
videó és irányítási kontroll kapcsolattal

Szénszálas, könnyített irányítópult, Windows alapú 
integrált tablettel és Cube repülés tervező 
szoftverrel, ami iparági szabvánnyá vált 
a legigényesebb küldetésekhez

AKKUMULÁTOR TARTÓ TÁLCA

Négy akkumulátor csomagot tart

Összecsukható fogantyúval, biztonságos 
és megbízható zárszerkezettel

HORDOZÓ TÁSKÁK

Kompakt és biztonságos műszerládák 
speciálisan a NOA-hoz kialakítva

VÉSZHELYZETI EJTŐERNYŐ

Dupla ejtőernyő rendszer a 
működési biztonság növelésére, 
a sérülések kockázatának 
minimalizálására veszélyes 
környezetben

FPV KAMERA

Digitális FPV kamera a Herelink 
rendszerhez

RTK GNSS EGYSÉG

Centiméteres pontosság 
valós idejű korrekcióhoz
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Fizikai jellemzők

IDŐJÁRÁSI KORLÁTOK

Maximális üzemi hőmérséklet +50°C

Minimális üzemi hőmérséklet -15°C

Maximális repülési időtartam 60 perc

Maximális szélsebesség 28 csomó

Maximális széllökések 35 csomó

Csapadék tűrés Mérsékelt esőzés, bár ajánlott száraz körülmények között repülni

Maximális csapadékmennyiség 10 mm / óra, 30 mm / 3 óra

REPÜLÉSI KORLÁTOK

Maximális dőlés (pitch) / forgásszög (roll) 45 fok a vízszinteshez képest

Maximális yaw ráta 150 fok másodpercenként

Maximális repülési sebesség 85 km/h vízszintes

Repülési módok GPS - Altitude - Auto - Brake és Stabilizálás mód

Jellemző emelkedés 5 m/s

Jellemző süllyedés 4 m/s

Lebegési pontosság Függőleges 0.05 m / Vízszintes 0.05 m

RTL utazósebesség Változó 3 m/s és 9 m/s között

magyarországi importőr és forgalmazó: 
RoaData Consulting Kft.
1037 Budapest, Perényi út 24.
tel.: +36 30 311 7381 / +36 70 339 1401 
e-mail: office@roadata.hu
www.roadata.hu
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