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Представяне

APACHE 3
Лек портативен 
безпилотен плавателен съд

Ръкохватка

Двоен мотор за задвижване

Трансдюсер

Ехолот

Преносимо USV решение за батиметрични изследвания
APACHE 3 е преносим USV за батиметрични проучвания на 
езера, вътрешни реки и крайбрежни зони, отличаващ се със своя 
троен плитък корпус.  Компакният му размер и лекота (1 метър 
дължина и 7 кг без оборудване) лесното му  управление само от 
един човек.

Системата APACHE 3 надгражда технологията за поддържане на курса в права линия на CHCNAV, 
позволявща напълно автоматизирано следване на предварително определен курс в автономен режим, 
при неблагоприятни условия. Заснемания могат да бъдат правени както в ръчен, така и в автоматичен 
режим с максимални скорости съответно 6 м/сек. и 3 м/сек.

Налични са множество опции за трансфер на данни, включително стандартът RS232, както и TCP- 
протоколи с многоканално и високочестотно предаване. С помощта на еднолъчев ехолот и ГНСС 
приемник,  монтирани на корпуса и, APACHE 3  може да отговори на всякакви изисквания и 
стандарти  за работа в плитки води.

Антени за дистанционно 
управление 2,4 GHz 

ГНСС приемник (опция)

Антени 900 MHz / 5.0 GHz за 
комуникация с брега 

Бутон за включване и изключване
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Технология

Приложения

Олекотен дизайн
APACHE 3 е направен от макромолекулярен полиестер 
фибро карбон и фибро стъкло "Kevlar"  (без сензорите 
тежи 7 кг).  

Достатъчен е само един оператор, който лесно ще 
се справи и разгърне повечето от възможностите 
на управлението.

Технология за поддържане на курса в 
права линия
APACHE 3 интегрира високоточна технология за 
позициониране и задвижване, за да поддържа 
перфектен праволинеен курс дори в сложни текущи 
условия.

Защитна система от четири пръта
APACHE 3 е снабден със система от четири твърди 
пръта от въглеродни влакна, монтирана на дъното на 
корпуса, за да предпазва витлата от преплитане в 
риболовни мрежи и водни растения в речни и плитки 
води.

Безпилотен плавателен съд

"Джобна" структура на корпуса
Благодарение на дължината си под 1м и тройният си 
корпус, APACHE 3 успява да остане балансиран, дори в  
трудни условия. 

Уникалната му структура подпомага експлоатацията в 
плитчини, канали и плитки реки за батиметрични 
изследвания без човек на борда.

Батиметрични изследвания Драгиране на реки Обследване на канали

Обследване на вътрешни водоеми Профилактика на ВЕЦ Научни изследвания



Спецификации

© 2018  Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Всички права 
запазени.  Името и логото на Bluetooth® принадлежат на Bluetooth SIG, 
Inc. CHC и логото на CHC са търговски марки на Shanghai Huace 
Navigation Technology Limited. Всички останали търговски марки са 
притежание на техните собственици.
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Безпилотен плавателен съд

Софтуерът CHC Hydro Survey 6 осигурява възможност за 
събиране на RAW данни, импортиране на основна карта, 
картографиране, позициониране, проследяване в реално 
време, обработка на данни и различни видове експорт на 
координатни.Комуникации

Еднолъчев ехолот D230
24 см × 16 см × 5 см
(0.8 ft x 0.5 ft x 0.2 ft) 

(1) Времето за работа зависи от температурата. Спецификациите могат да бъдат променяни 
без предупреждение.

*Спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение.

Размери (Д х Ш х В)

Тегло с оборудване и 
батерия

100 см × 65 см × 30 см 
(3.3 ft x 2.1 ft x 1.0 ft)

под 20 кг (44.0 lb)

Тегло (без оборудване и 
батерия）

Материал
Макромулекулярен полиестер 
фибро карбон

Тип Трикорпусен съд
Максимална скорост 6 м/сек.
Draft 0.13 м

Максимално натоварване 25 кг
1 м

300 W00 W
40 000 mAh, 18.5 V
15 000 mAh, 18.5V 

Комуникация
Network bridge frequency 
Дистанция за комуникация 
Комуникационен порт

UHF, TCP, network bridge 
 900 MHz / 5.0 GHz

  до2 км
  RS232 / Интернет достъп

Размери (ДхШхВ)

Тегло
Обсег на измерване 
Резолюция
Ъгъл на лъча

Точност

Честота

0.9 кг (2.0 lb)
0.3 м до 200 м
0.01 м
7°
±0.02 м + 0.1% x D (където D е 
дълбочината на водата ) 

-30°C до +60°C
(-22°F до +140°F)

200 kHz
1300 м/сек. до 1700 м/сек.
300 W
10 V DC до 30 V DC или 
100 V AC до 240 V ACЕлектрически

Автоматичен/Ръчен

Устойчивост на вълни с 
височина

Консумация на енергия
Капацитет на Li-ion 
батерия 

Навигационен режим 
Време за работа 2 ч. (може да бъде удължено с 

допълнителни батерии)

Физически

под 7 кг (15.4 lb)

Скорост на звуковия обхват
Сила на пулсация

Външно захранване

Работна температура

Софтуер Hydro Survey




