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zestawami czujników.
zarówno ręcznym jak i autonomicznym oraz wymiennymi 
która charakteryzuje się: wielozadaniowością, sterowaniem 
na rzecz ładowności. Jest to wysoce mobilna platforma badawcza, 
EchoBoat-240 użytkownik nie musi już rezygnować z wydajności 
najwyższej dostępnej rozdzielczości. Dzięki nowej platformie 
zastosowań hydrograficznych wymagających zestawu czujników o 
EchoBoat-240™ jest bezzałogowym pojazdem, opracowanym do 

hydrograficznych, takim jak Hypack, PDS2000, EIVA i QINSy

EchoBoat-240™ jest kompatybilny z oprogramowaniem do akwizycji danych 

wielowiązkowe oraz sonary boczne.

EchoBoat-240™ może być wyposażony w sonary jednowiązkowe, 

współpracę z istniejącymi systemami pozycjonowania GPS, GNSS i RTK.

niestandardowe okablowanie może być dołączone do łodzi, pozwalając na 

współpracy z istniejącym sprzętem pomiarowym użytkownika. Podobnie, 

z fabrycznie zainstalowanymi czujnikami lub dostarczona w wersji gotowej do 

być dostosowany do indywidualnych wymagań klienta. Łódka może być zakupiona 

Do zastosowań profesjonalnych hydrograficznych,  EchoBoat-240™ może 

2 km i wytrzymałości do 8 godzin na jednym ładowaniu.

jest łatwe dzięki zastosowaniu jednostki zdalnego sterowania RCU o zasięgu do 

Przejście od sterowania autonomicznego do zdalnego na łodzi pomiarowej 
danych.

dotyczących całego wyposażenia jest realizowana za pomocą zdalnego łącza 

komputera PC z bezpośrednim połączeniem kablowym. Pełna akwizycja danych 

sprzętu. Wszystkie dane są przechowywane za pośrednictwem pokładowego 

monitorowanie poza horyzontem jest możliwe po zastosowaniu dodatkowego 

Podczas płynięcia,  pojazd może byćmonitorowany w zasięgu linii wzroku, a 

 

Moduły sonarów

Opcje instrumentów
Dodatkowe czujniki

Magnetometer
SProfiler dna
Sonar boczny
ADCP/DVL
Echosonda jednowiązkowa 
Echosonda wielowiązkowa  

LiDAR
Zdalna winda SVP 
Kamera termiczna HD 
Zdalny panel Wi-Fi 
Profiler prędkosci dźwięku/ CTD 
Prędkościomierz

INS
DGPS
RTK/GNSS
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Podwójny ster 



0.9 m

2.4 m

1.2 m

SVP/CTD

ADCP/DVL 

Main

Transducer

 Well

EchoBOAt-240
TM

info@seafloorsystems.com  |   www.seafloorsystems.com
REV 10/26/20

Typowa prędkość    2 węzły

Specifikacja (Specyfikacja może ulec zmianie)

Unmanned Surface Vehicle

Zasilanie

Ładowność

Żywotność baterii

Szerokość kadłuba

Długość kadłuba

Maksymalna prędkość

90.7 kg / 200 lbs

Do 8 godzin

 0.9m

2.4 m 

4 węzłów

25.2 VDC

Stal nierdzewna

SVP
3: Główny, ADCP/DVL, 

158.75 kg / 350 lbs

 Odporny HDPE na UV

2x bezszczotkowe DC

Komunikacja

GPS

Zdalna kontrola

R/C

Sprzęt

Otwory na przetworniki

Baterii
Waga pustego kadłuba& 

Materiał kadłuba

Napęd

2.4 GHz UHF Telemetria

Określone przez klienta

Do 2 km

2.4 GHz/868MHz Daleki zasięg RCU(EU)

2.4 GHz/900MHz Daleki zasięg RCU (US)

Dodatkowe cechy 

•Niekorozyjny, wytrzymały kadłub z HDPE
•Niezależnie aktywowane pędniki
wypornościowego
•Przebijająca fale konstrukcja kadłuba 
zarządzaniem energią
Inteligentne zasilanie z zabezpieczonym 

•Inteligentne zasilanie
•Wewnętrzne przełączniki zasilania
•2 x 25.2 VDC pomocnicze gniazda zasilania 

WiFi i/lub komunikacja 4G

•Integralny komputer przemysłowy, 

•Konfigurowalny pokład ładunkowy

•Izolowana komora baterii
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