
senseFly 
Camera Collection
Profesionální sensory
pro každé použití



Senzor

1”                                 
RGB

Objektiv

F/2,8-11,  
10,6 mm (35 mm     

ekvivalent: 29 mm)

Rozlišení

20 Mpix                       
5.472 x 3.648 Pix 

(3:2)

Formáty

RGB : JPEG, DNG+JPEG

Kompenzace      
expozice

±2,0 (1/3 stupně)

Uzávěrka

Globální 
1/30–1/2000s (senzor)           

1/500–1/2000s           
(Uživatelsky konfiguro-

vatelná)

Vyvážení bílé

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

ISO rozsah

125-6400 (senzor)                 
125–1600                

(Uživatelsky konfiguro-
vatelná)

Zorné pole (FOV)

Celkové : 154°
64° opticky,

90° mechanicky

Přímé vlícování (DIFG)

• Ohromující digitální 3D rekonstrukce v šikmých a svislých 
oblastech, jako jsou města, povrchové doly nebo pobřeží. 
To vše na  větších plochách, než mohou dosáhnout 
kvadrokoptéry.

• Velké pokrytí u rovinatého a homogenního terénu (až 500 
ha při letu ve výšce 122 m *)

senseFly S.O.D.A. 3D je jedinečně inovativní, profesionální 
fotogrammetrická kamera, která mění orientaci během 
letu a zachycuje vždy tři snímky (2 šikmé a 1 svislý) místo 
jednoho, pro mnohem širší zorné pole. Je optimalizována 
pro rychlé a komplexní zpracování obrazu pomocí programu 
Pix4Dmapper. 

 * let eBee X s prodlouženou výdrží.



Obrovské zorné pole senseFly S.O.D.A. 3D zajišťuje vynikající 3D výsledky 
ve vertikálním prostředí nebo rozsáhlé pokrytí rovinatého terénu.

Obrázek: senseFly S.O.D.A. 3D šikmý obraz (vlevo) sloučení do 3D sítě (vpravo).

Představujeme 
senseFly 
S.O.D.A 3D

3D mapování,
nově definované

Použití:

• Mapování měst

• Mapování dolů a lomů

• Mapování pobřeží

• Velkoplošné mapování rovinatého        

terénu

Kompatibilní s:

• eBee X 



Senzor

APS-C                         
RGB

Objektiv

F/2,8-16,  
18,5 mm (28 mm     

ekvivalent : 35 mm)

Rozlišení

24 Mpix                       
6.000 x 4.000 Pix 

(3:2)

Formáty

RGB : JPEG, DNG+JPEG

Kompenzace      
expozice 

± 2,0 (1/3 stupně)

 

Uzávěrka

Globální 
1/500–1/4000s (senzor)           

1/500–1/2000s           
(Uživatelsky konfiguro-

vatelná)

Vyvážení bílé

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

ISO rozsah

100-6400 (senzor)                   
100–3200 (Uživatelsky 

konfigurovatelná)

Zorné pole (FOV)

75° (úhlopříčně)     
HFOV: 64°

Přímé vlícování (DIFG)

senseFly Aeria X je kompaktní fotogrammetrická kamera 
pro drony. 

Tato zásadní inovace nabízí perfektní kombinaci velikosti, 
hmotnosti a kvality obrazu blízké DSLR.

Nabízí ohromující detail a jasnost obrazu ve všech 
světelných podmínkách, což vám umožní mapovat více 
hodin denně, než kdy předtím.

Přímé vlícování
během letu (DIFG)

• Zaznamená GPS polohu a přesnou orientaci 

senseFly Aeria X při každém snímku

• Je zapotřebí menšího překrytí snímků, což 

umožňuje větší pokrytí letu a rychlejší zpra-

cování snímků

• Zlepšení rekonstrukcí v náročných prostředích 

(voda, lesy apod.)

• Optimalizovaná doba expozice vyhovuje 

mnoha světelným podmínkám, včetně 

slabého osvětlení

• Perfektně ostré, zřídka přeexponované 

snímky

• Minimální riziko šumu a rozmazání 

pohybem 

Technologie inteligentní expozice



Seznamte se
se senseFly 
Aeria X

Kompaktní zázrak 
fotogrammetrie
pomocí dronů

Použití:

• Geodézie a katastr

• Topografická mapování

• Digitalizace

• Výpočty kubatur

• Inspekce

Kompatibilní s:

• eBee X 

x
y

z

Přímé vlícování během letu automaticky zaznamená polohu GPS a
orientaci fotoaparátu při každém snímku.

Snímek: senseFly Aeria X ortomozaika (1 cm rozlišení).



senseFly Duet T je výkonná dvoukamerová tepelná 
mapovací souprava. Použijte ji k rychlému a snadnému 
vytvoření geo-přesných termálních map a digitálních 
modelů terénu.

Duet T obsahuje infračervený senzor s vysokým 
rozlišením (640 x 512 pixelů) a snímač senseFly S.O.D.A. 
Oba obrazové zdroje lze používat současně nebo 
samostatně podle potřeby, zatímco integrovaná funkce 
synchronizace polohy kamer pracuje ve spolupráci s 
fotogrammetrickým softwarem Pix4Dmapper (volitelné), 
což zjednodušuje proces rekonstrukce mapy.

Senzory

Termální infračervený (FLIR) : 
(10,9 mm x 8,7 mm) 

RGB : 1”

RGB

F/2,8-11,  
10,6 mm (35 mm  

ekvivalent: 29 mm)

Termální  

 F/1,25,  
13 mm (35 mm  

ekvivalent: 40 mm)

Rozlišení

Termální : 640 x 512 Pix(5:4) 
RGB : 5.472 x 3.648 Pix (4:3)

Závěrka

Termální: rolující, 30Hz  
RGB : Globální  
1/500-1/2000s

Formats

Termální : R-JPEG 

Unité de mesure inertielle

Synchronizovaná IMU

Thermal FOV

HFOV: 45.4°                      
VFOV: 37.0°                      
DFOV: 56.4°

RGB FOV

HFOV: 64°                                     
VFOV: 37°                      
DFOV: 74°

RGB : JPEG
HFOV : 45°
VFOV : 37°
DFOV : 56°

Termální zorné poleFormáty IMU



Použití:

• Inspekce solárních panelů

• Plánování a analýza zavlažování

• Chov zvířat (např. sčítání a detekce)

• Detekce tepla a úniků tepla

• Monitorování životního prostředí

Kompatibilní s:

• eBee X

senseFly Duet T současně zachycuje RGB snímky a tepelné infračervené
záření včetně teploty pro každý pixel.

Představujeme 
senseFly
Duet T

2 senzory pro
mapování tepla

Snímek: senseFly Duet T RGB ortomozika (vlevo) termální ortomozaika (vpravo).

Senzory

Termální infračervený (FLIR) : 
(10,9 mm x 8,7 mm) 

RGB : 1”

RGB

F/2,8-11,  
10,6 mm (35 mm  

ekvivalent: 29 mm)

Termální  

 F/1,25,  
13 mm (35 mm  

ekvivalent: 40 mm)

Rozlišení

Termální : 640 x 512 Pix(5:4) 
RGB : 5.472 x 3.648 Pix (4:3)



RedEdge-MX je robustní a precizní multispektrální 

senzor pro pokročilé zemědělské analýzy. Zachycuje 

jak spektrální pásma potřebná pro indexy vitality plodin, 

tak i modré pásmo pro hlubší pochopení konkrétních 

problémů.

RedEdge-MX je vybaven optimalizovaným GSD 8 cm na 

pixel při 120 m, kompozitním barevným obrazem RGB, 

globální závěrkou pro snímání bez zkreslení a přídavným 

světelným senzorem (DLS 2) pro vysoce přesné 

radiometrická kalibrace, díky níž je RedEdge-MX jedním z 

nejvýkonnějších senzorů plodin na trhu.

Snímek: MicaSense RedEdge-MX RGB ortomozaika (vlevo) sloučená s výstupem indexu chlorofylu (vpravo).

Senzor

Pětipásmový multispektrální 
senzor: 1/3”

Multispektrální senzor

5-pásem

Rozlišení pásma

1,2 Mpix                                                   
1.280 x 960 Pix

    Formáty

    TIFF

Závěrka

Globální

White balance

Auto

ISO range

Auto 

FOV pásma

HFOV: 47°                                        
VFOV: 37°                           
DFOV: 58°

Multispektrální pásma

Modré (475 nm ± 20 nm)      
Zelené (560 nm ± 20 nm)          

Červené (668 nm ± 10 nm) 
Červené okrajové (717 nm ± 10 nm)
Blízké infračervené (840 nm ± 40 nm) 

(4:3)



Přichází
MicaSense
RedEdge-MX

Senzor, který
nedělá kompromisy

Snímek: MicaSense RedEdge-MX RGB ortomozaika (vlevo) sloučená s výstupem indexu chlorofylu (vpravo).

DLS 2 senzor

RedEdge-MX

Použití:

• Analýza vitality plodin

• Zemědělský výzkum / polní pokusy

• Sledování růstu

• Monitorování nemocí

• Vymezení zón pro správu 

• Plánování a optimalizace hnojiv / vstupů 

Kompatibilní s:

• eBee X

Senzor

Pětipásmový multispektrální 
senzor: 1/3”

Multispektrální senzor

5-pásem

Rozlišení pásma

1,2 Mpix                                                   
1.280 x 960 Pix

    Formáty

    TIFF

Závěrka

Globální

White balance

Auto

ISO range

Auto 

FOV pásma

HFOV: 47°                                        
VFOV: 37°                           
DFOV: 58°



Parrot Sequoia+ je nejoblíbenější multispektrální senzor v 
zemědělství. Toto lehké, přizpůsobivé a cenově výhodné 
řešení obsahuje dva typy senzorů za cenu jednoho: čtyři 
multispektrální 1,2 MPix senzory s globální závěrkou, RGB 
a senzor slunečního osvitu.

Při použití se softwarem Pix4D je Sequoia+ první 
multispektrální kamerou, která poskytuje měření absolutní 
odrazivosti bez potřeby radiometrického kalibračního cíle. 
Sequoia+ je také jediným senzorem plodin s podporu 
RTK/PPK pro přesné georeferencované výsledky. Nabízí 
největší pokrytí jedním senzorem ve své třídě (jmenovité 
pokrytí 200 ha s eBee SQ při letu ve 120 m).

Sensors

Multispectral sensor             
(4.8 x 3.6 mm)         RGB 

camera

Capteur Multispectral 

À 4 pásma

Résolution RVB

16 Mpx                            
4’608 x 3’456 px

Résolution à bande 

uniq

1.2 MP
1,280 x 960 px

Senzory

Multispektrální 
senzory : 1/3”,                      
RGB : 1/2,3” 

 

Multispektrální senzor

4-pásem 

 

RGB rozlišení

16 Mpix                                  
4.608 x 3.456 Pix                                

(4:3) 

 

Rozlišení multispektrálního 
pásma 

 

 

1,2 Mpix 
1.280 x 960 Pix                    

(4:3) 

 

Multispektrální pásma

Zelené (550 nm ± 40 nm) 
Červené (660 nm ± 40 nm) 

Červené okrajové (735 nm ± 10 nm) 
Blízké infračervené (790 nm ± 40 nm)

Multispektrální 
závěrka

Globální

RGB závěrka

Rolující,                          
6Hz

RGB zorné pole

HFOV : 64°
VFOV : 50°
DFOV : 74°

Multispektrální zorné pole

HFOV : 62°
VFOV : 49°
DFOV : 74°



RGB rozlišení

16 Mpix                                  
4.608 x 3.456 Pix                                

(4:3) 

 

Rozlišení multispektrálního 
pásma 

 

 

1,2 Mpix 
1.280 x 960 Pix                    

(4:3) 

 

Multispektrální pásma

Zelené (550 nm ± 40 nm) 
Červené (660 nm ± 40 nm) 

Červené okrajové (735 nm ± 10 nm) 
Blízké infračervené (790 nm ± 40 nm)

Multispektrální 
závěrka

Globální

RGB závěrka

Rolující,                          
6Hz

RGB zorné pole

HFOV : 64°
VFOV : 50°
DFOV : 74°

Multispektrální zorné pole

HFOV : 62°
VFOV : 49°
DFOV : 74°

Toto je 
Parrot 
Sequoia+

Zachyťte neviditelné

Použití:

• Analýza stavu plodin

• Sledování vznikajících událostí

• Monitorování onemocnění

• Definice zón pro správu

• Plánování a optimalizace hnojení  

Kompatibilní s:

• eBee X, eBee SQ, eBee Plus, eBee Classic

Sensor slunečního 
osvícení

Sequoia+

Snímek: Parrot Sequoia + NDVI index.



Bandes multispectrales

Vert (550 nm ± 40 nm) 

Rouge (660 nm ± 40 nm) 

Red edge (735 nm ± 10 nm)

Proche infrarouge (790 nm 
± 40 nm) 

Použití:

• Geodézie a katastr

• Topografická mapování

• Digitalizace

• Výpočty kubatur

• Inspekce

• Počítání rostlin

• Návrh zavlažování 

Kompatibilní s:

• eBee X, eBee Plus, eBee Classic

senseFly S.O.D.A. je první senzor, který 

byl navržen pro profesionální fotogram-

metrii pomocí dronu a rychle se stal refe-

renčním senzorem ve svém oboru. Poři-

zuje úžasně ostré letecké snímky, které 

umožňují vytvářet detailní živé ortomo-

zaiky a vysoce přesné 3D digitální modely 

povrchu.

Snímek: senseFly S.O.D.A. ortomozaika 

Senzor

1”                                              
RGB

Objektiv

F/2,8-11,  
10,6 mm (35 mm  

ekvivalent: 29 mm)

Závěrka

Globální 
1/30–1/2000s (senzor)                       

1/500–1/2000s                                   
(Uživatelsky konfigurovatelná)

Vyvážení bílé

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

Snímek: senseFly S.O.D.A. Koridor ortomozaika.

Formáty

RGB : JPEG, DNG+JPEG

Rozlišení

5.472 x 3.648 Pix          
(3:2)

Kompenzace expozice

±2,0 (1/3 stupně)

ISO rozsah

125-6400 (senzor)  
125-1600                    

(Uživatelsky konfiguro-
vatelná)

senseFly 
S.O.D.A.

Snímač optimalizovaný 
pro použití v dronech



Snímek: senseFly S.O.D.A. ortomozaika 

Senzor

1”                                              
RGB

Objektiv

F/2,8-11,  
10,6 mm (35 mm  

ekvivalent: 29 mm)

Závěrka

Globální 
1/30–1/2000s (senzor)                       

1/500–1/2000s                                   
(Uživatelsky konfigurovatelná)

Vyvážení bílé

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

 

Použití:

• Plánování, návrh a analýzy liniových 

staveb infrastruktur

• Mapování řek a pobřeží

Kompatibilní s:

• eBee X, eBee Plus

senseFly Koridor je kombinované 

řešení senseFly S.O.D.A./eMotion, které 

usnadňuje mapování koridorů. Díky 

poloze snímače na výšku potřebuje 

senseFly Koridor o 30% méně snímků, 

aby zmapoval stejnou lineární trasu. To 

znamená o 30% kratší dobu zpracování.

Snímek: senseFly S.O.D.A. Koridor ortomozaika.

Formáty

RGB : JPEG, DNG+JPEG

Rozlišení

5.472 x 3.648 Pix          
(3:2)

Kompenzace expozice

±2,0 (1/3 stupně)

ISO rozsah

125-6400 (senzor)  
125-1600                    

(Uživatelsky konfiguro-
vatelná)

Snímek: senseFly S.O.D.A. Koridor ortomozaika.

senseFly  
Corridor 

Snadné mapování  
koridorů



Senzor

Objektiv

Rozlišení

Kompenzace expozice

Závěrka

RG
B

Te
rm

ál
ní

 in
fr

ač
er

ve
ná

M
ul

tis
pe

kt
rá

ln
í

Vyvážení bílé

ISO rozsah

RGB zorné pole

Podpora RTK/PPK

Provozní teplota

Termální

Rozlišení

Závěrka

IMU / DIFG

Termální zorné pole

Multispektrální senzor

Rozlišení pásma

Multispektrální pásma

Závěrka pásma

FOV pásma

Kalibrace

Kompatibilní s:

Formáty RGB

Termální

Multispektrální

senseFly S.O.D.A. 3D

Porovnejte 
senzory

±2,0 (1/3 stupně)

Ano

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JPEG, DNG+JPEG

eBee X 

--

--

--

DIFG

-10°C - 40°C

125-6400

F/2,8-11, 10,6 mm (35 mm 
ekvivalent: 29 mm)

20 Mpix, 
5.472 x 3.648 Pix (3:2)

Globální
1/30 - 1/2000 s

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

Celkové: 154°,                    
64° opticky, 90° mechanicky

1”
RGB

senseFly Aeria X

±2,0 (1/3 stupně)

100-6400

Ano

eBee X 

JPEG, DNG+JPEG

--

--

--

--

--

--

--

--

--

DIFG

--

--

--

-10°C - 40°C

HFOV: 65°,
VFOV: 46°, DFOV: 75°

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

Globální
1/30 - 1/4000 s

24 Mpix, 
6.000 x 4.000 Pix (3:2)

F/2,8-16, 18,5 mm (28 mm 
ekvivalent: 35 mm)

APS-C
RGB

senseFly Duet T

--

125-6400

Ano

eBee X 

JPEG

R-JPEG

--

--

--

--

--

--

--

Synchronizovaná IMU

Rolující, 30 Hz

640 x 512 Pix (5:4)

-10°C - 40°C

F/2,8-11, 10,6 mm (35 mm 
ekvivalent: 29 mm)

F/1,25, 13 mm (35 mm
ekvivalent: 40 mm)

HFOV: 45°,
VFOV: 37°, DFOV: 56°

HFOV: 64°,
VFOV: 45°, DFOV: 73°

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

Globální
1/30 - 1/2000 s

20 Mpix,
5.472 x 3.648 Pix (3:2)

Termální infračervená (FLIR) 
a RGB (senseFly S.O.D.A.)



senseFly S.O.D.A.

125-6400

Ano

JPEG, DNG+JPEG

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-10°C - 40°C

±2,0 (1/3 stupně)

F/2,8-11, 10,6 mm (35 mm 
ekvivalent: 29 mm)

eBee X, eBee Plus,
eBee Classic

HFOV: 64°,
VFOV: 45°, DFOV: 73°

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

Globální
1/30 - 1/2000 s

20 Mpix,
5.472 x 3.648 Pix (3:2)

1”
RGB

senseFly Corridor

125-6400

Ano

eBee X, eBee Plus

JPEG, DNG+JPEG

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-10°C - 40°C

±2,0 (1/3 stupně)

F/2,8-11, 10,6 mm (35 mm 
ekvivalent: 29 mm)

HFOV: 45°,
VFOV: 64°, DFOV: 73°

Auto, slunečno, pod 
mrakem, ve stínu

Globální
1/30 - 1/2000 s

20 Mpix,
5.472 x 3.648 Pix (3:2)

1”
RGB

MicaSense RedEdge-MX

--

--

--

Globální

Automaticky

Automaticky

Ne

eBee X 

--

TIFF

--

Globální

Modré (475 nm ± 20 nm)
Zelené (560 nm ± 20 nm)

Červené (668 nm ± 10 nm)
Červené okrajové (717 nm ± 10 nm)

Blízké infračervené (840 nm ± 40 nm)

5-pásem

--

--

--

--

--

0°C - 60°C

--

DLS 2 a panel pro kalibraci          
odrazivosti

1.2 Mpix,
1.280 x 960 Pix (4:3)

HFOV: 47°,
VFOV: 37°, DFOV: 58°

Pětipásmový multispektrální 
senzor

Parrot Sequoia+

--

--

Rolující, 6 Hz

Automaticky

Automaticky

Ano (eBee X)

--

TIFF

JPEG

Globální

Zelené (550 nm ± 40 nm)
Červené (660nm ± 40 nm)

Červené okrajové (735nm ± 10 nm)
Blízké infračervené (790 nm ± 40 nm)

4-pásem

--

--

--

--

--

--

Automatická radiometrická 
kalibrace

eBee X, eBee SQ,
eBee Plus, eBee Classic

1.2 Mpix,
1.280 x 960 Pix (4:3)

HFOV: 64°,
VFOV: 50°, DFOV: 74°

HFOV: 62°,
VFOV: 49°, DFOV: 74°

16 Mpix,
4.608 x 3.456 Pix (4:3)

Multispektrální a RGB      
senzor



CZ
 - 

20
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V senseFly věříme v používání technologie, která zajistí bezpečnější a efektivnější práci. Naše 
osvědčená řešení dronů zjednodušují sběr a analýzu geoprostorových dat, což umožňuje 

odborníkům v oblastech geodézie, zemědělství, inženýrství a humanitární pomoci rozhodo-
vat se rychleji. senseFly byl založen v roce 2009 a rychle se stal lídrem v mapování pomocí 

dronů. Společnost je dceřinou společností skupiny Parrot.

Pro více informací: www.senseFly.com/cameras

Prozkoumejte sady dat: www.senseFly.com/datasets

https://www.sensefly.com/cameras/
https://www.sensefly.com/education/datasets/

