
Технически характеристики

КАМЕРА ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДНИЯ СТРЕС
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WIRIS Agro Описание на основните характеристики

CWSI процесиране Определяне на индекса на водния стрес в реално време

WIRIS OS за предаване на информацията в реално време
- операционната система дава достъп до всички опции на камерата
- лесен контрол чрез S.Bus, CAN bus, MavLink, RJ-45 или тригер

Индекс на биомасата в % Изчисление на индекса за биомаса в реално време

WIRIS Agro спецификации

Резолюция на сензора 640 x 512 pix

Определяне на CWSI в 
реално време

Workswell патентована технология за WIRIS Agro камера на база на 
индекса за водния стрес (нормализиран до стойност от 0 до 1) носи 
информация за стреса на растенията. След това информацията 
може да се използва за изработка на карти за променлива норма 
или за управление на напояването.

FPA размер на сензора 1.088 x 0.8705 cm 

Тип на сензора LWIR спектърен сензор

CWSI обхват 0 – 100% (100% обозначава високо ниво на стрес)

Температурна чувствителност 0.03 °C (30 mK) 

Ъгъл на полезрение 45° 

Цветни карти 4 вида цветни карти за CWSI

CWSI настройка на обхвата Автоматично или ръчно

CWSI дигитално приближение 1 – 14x продължително

Софтуер CorePlayer Да, включен е пакет с два лиценза

Съвместимост за 3D картиране  Agrisoft и Pix4D

10x оптично приближение RGB

Резолюция

Оптично приближение 10x оптично приближение с компенсация на вибрациите

Ъгъл на полезрение Макс. приближение - 6.9° - Макс. широко 58.2°, фокус 33.0 mm – 3.3 mm

Индекс на биомасата Изчисляване на индекса в реално време с функция за задаване на праг

Фокус Автофокус с автоматична синхронизация на приближението

Памет

CWSI JPEG снимки, TIFF и Digital Full HD JPEG снимки

Full-frame CWSI видео запис (raw формат )

WIRIS Agro технически спецификации

Използване на вградената 
операционна система

1 920 x 1 080 pix (Full HD), 1/3” сензор, автоматичен баланс, широк динамичен 
обхват, компенсация на осветеността, експозиция и гама

Запис и памет

Вътрешен високоскоростен SSD 128GB за запис на изображения и 
видео; външен слот за Micro SD карта за заснемане на изображения

Формат на изображенията и 
видеото Дигитална камера -  h.264 HD видео запис
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GPS рефериране (снимки и видео) 

GPS рефериране 

Интерфейси и дистанционно управление в реално време

MavLink или външен GPS или DJI A3 контролери, съвместими с CAN bus

S.BUS
CAN bus (съвместим с DJI M600 и A3 controllers)
MavLink
Връзка с външен GPS
Външен тригер

10-pin дигитален порт

Ethernet (RJ-45) порт

Micro USB 2.0 порт

USB 2.0 порт

Опции за дистанционно 
управление

Защитен филтър на камерата

Дистанционно управление

Функции за измерване: 
- определяне на CWIS в реално време с 4 различни цветни карти
- CWSI изчисление (средно) с информация за температурата
- изчисление на индекса на биомаса в реално време
Периодично заснемане:
- заснемане на CWSI изображения, CWSI видео и RGB изображения

S.BUS протокол
CAN bus за управление от DJI M600 и GPS георефериране
RJ-45 за безжична комуникация (видео предаване и контрол)

Филтъра предпазва камерата от механични повреди

Функции на камерата

Видео предаване и управление на камерата (по заявка)
За външен носител
Видео предаване и управление на камерата (по заявка)

Директна връзка към клавиатура за управление на камерата

WIRIS OS за управление на функциите в реално време

Опции на камерата

Micro HDMI видео изход 1 280 x 720 pix (720p), съотношение 16:9, Micro HDMI видео изход

Софтуер & SDK 

Настолен софтуер Workswell CorePlayer за постпроцесиране на CWSI данните 

9 – 36 VDC, коаксиал 2 x 6.4 mm, корпус - GND 

12 W 

Тегло < 430 гр 

Размери (Д x Ш x В) 83 mm x 85 mm x 68 mm 

Монтаж 2 x 1/4-20 UNC (един отгоре и един отдолу) 

Корпус Алуминиева сплав

от -10 °C до +50 °C

от -30 °C до +60 °C

Външна среда

Температура на експлоатация

Темпрература на съхранение

Потребляема мощност (ср.)

Захранващо напрежение

Захранване, тегло и размери

Picturein-in-Picture, Full Screen RGB ,  Двоен екран



Вносител за България 

Контакти
Mobile:   +359 878 47 87 64

+359 878 47 87 63

E-mail: office@aerovision.bg

                sales@aerovision.bg

Web:   www.aerovision.bg

За контакт

АЕРО ВИЖЪН ЕООД

https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
http://www.workswell.eu/
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
http://www.workswell.eu/
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.linkedin.com/company/3056707
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://github.com/SoftwareWorkswell/
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.instagram.com/workswell.eu/
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://vimeo.com/workswell
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.slideshare.net/WorkswellEU/
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.youtube.com/channel/UC75DNqIg5yESZIX4LzmgS9w
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://cz.pinterest.com/workswellcompany/
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
http://www.twitter.com/@workswellcz
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.facebook.com/Workswell-899939036783023/?fref=ts
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy
https://www.workswell.eu
https://www.workswell.eu/where-to-buy



