
БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ
ABRIS



Українська компанія ABRIS Design Group створила і серійно виробляє лінійку 
безпілотних авіаційних комплексів, що є потужними та високоефективними 
інструментами для задач аерознімання, інспекції та оперативного моніторингу об’єктів
інфраструктури.

БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ
ABRIS

Їх високу ефективність доведено 
впродовж тривалої та  інтенсивної 
експлуатації десятків комплексів  
провідними вітчизняними і 
зарубіжними компаніями галузі. 



Безпілотні комплекси ABRIS успішно використовуються в 
різних частинах планети: від крижаних просторів 
Антарктиди до спекотного високогір’я Туреччини. 

ГЕОГРАФІЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
БЕЗПІЛОТНИХ КОМПЛЕКСІВ ABRIS

Завдяки власному програмному забезпеченню
для створення місій, що враховує актуальні 
метеоумови та рельєф місцевості в районі 
польоту, ці комплекси є незамінним 
інструментом для робіт в гірській місцевості



• найвищі технічні характеристики серед аналогів
• продуктивність та стандарти якості знімання як у пілотованих ЛА

• контрольований радіус до 50 км

• прості у використанні, не потребують від оператора  навичок пілота

• повністю автоматичний політ від зльоту до посадки

• час польоту до 3 годин, дальність до 160 км

• висока надійність, автоматична парашютна система

• висока мобільність, транспортуються легковиком

• час підготовки до старту 15 хвилин

• висока стабільність при вітрі до 15 м/с

• автоматизоване планування місій

ПЕРЕВАГИ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ABRIS



ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОТНИХ МІСІЙ



Технологія робіт передбачає виконання серій з великої кількості добре орієнтованих знімків 
високої роздільної здатності, на підставі яких оперативно створюються детальні ортофотоплани
та тривимірні цифрові моделі, що прив’язані до географічних координат.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Завдяки точній прив’язці знімків до 
географічних координат за допомогою 
високоточної  GNSS системи прямо у польоті, 
така технологія не потребує додаткових 
наземних робіт, через що є в декілька разів 
більш швидкою та ефективною, ніж 
традиційне наземне топографічне знімання.
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ЗНІМАННЯ БЕРЕГОВОЇ СМУГИ



МОНІТРІНГ ТРУБОПРОВОДІВ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ



БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ

Фрагмент ортофотоплана участка строительства 
трубопровода

GSD 1,4 см



ВИКОРИСТАННЯ ПРИ МОНІТОРИНГУ
ТА БУДІВНИЦТВІ АВТОДОРІГ

Знімки високої роздільної здатності 
дозволяють ідентифікуіати об’єкти на дорозі 
та узбіччі, детально оцінити стан дорожнього
покриття, прилеглих конструкцій та об’єктів

дорожньої інфраструктури. 
Ці дані допоможуть у плануванні розмітки

доріг та корекції зелених насаджень.

Оперативне
аерознімання

дозволяє ефективно 
планувати, 

супроводжувати та 
контролювати  

ремонтні та 
будівельні роботи



Лише протягом 2020 року за допомогою 
безпілотних комплексів ABRIS в Україні було 
відзнято тисячі кілометрів об’єктів
інфраструктури – газопроводів, нафтопроводів, 
автомобільних доріг та ділянок залізниці.

ЗАЛІЗНИЦІ, ЛЕП ТА ІНШІ 
ОБ’ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ТОВ «АБРИС ПТ»
Вул. Маршала Рибалка, 10/8
Київ, 04116, Україна
+38 067 538 0215
+38 095 580 7979
http://abris.aero

http://abris.aero/
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