
48,462 pixéis para 
Uma eficiência record
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Grande Altitude. 
Grande Qualidade.

A UltraCam Condor 4.1 é a melhor 
solução do mercado para projectos 
de grande altitude e mapeamento de 
grandes áreas, sem comprometer a 
qualidade dos dados.

“Descobrimos que a 
Condor 4.1 oferece a 

maior taxa de produção 
possível na cobertura de 

uma área para a produção 
de ortofotos. A alta 

velocidade de disparo da 
Condor permite operar a 

câmara num jacto ou numa 
aeronave turboélice rápida 
e fotografar com 85% de 

sobreposição.
A Condor é uma ferramenta 
perfeita para combater os 
desafios do trânsito e do 
clima e capturar dados 

excelentes em tempo útil.”

YOERI  SLAGBOOM
CLIENTE ULTRACAM CONDOR
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Especificamente desenhada e 
otimizada para projectos a nível de 
país, a UltraCam Condor 4.1 possui um 
tamanho de imagem impressionante 
de cerca de 48.460 pixéis 
transversais. Combinando uma fiada 
RGB de alta resolução e imagens PAN 
e NIR rectangulares de resolução mais 
baixa, a UltraCam Condor 4.1 oferece 
imagens da mais alta qualidade. O 
canal PAN rectangular permite uma 
correlação densa automatizada, 
geração de DSM/DTM e ortofotos. 
Isto elimina a necessidade de voos 
adicionais com outros sensores, pois 
todos os dados necessários podem 
ser derivados de um único voo com 
a UltraCam Condor.
O inovador sistema da câmara 
apresenta vários melhoramentos, 
começando com uma arquitectura 

totalmente baseada em CMOS que 
permite uma velocidade de disparo 
rápida de uma imagem a cada 0.7 
segundos.
Para gerir a impressionante 
quantidade de dados obtidos pelos 
sensores CMOS mais recentes, 
novos componentes electrónicos 
foram implementados para os 
sistemas UltraCam de quarta geração. 
Lentes com temperatura controlada 
projectadas exclusivamente para a 
Vexcel Imaging garantem imagens 
com uma nitidez, resolução e 
contraste excepcionais. Resumindo, 
a UltraCam Condor 4.1 apresenta 
avanços significativos que a 
convertem no padrão ouro no que 
respeita ao mapeamento fotográfico 
de grandes áreas.



Especificações & detalhes

SISTEMA DO SENSOR

SISTEMA DE LENTES

ESPECIFICAÇÕES OPERATIVAS

Reservado o direito a erros de impressão, lapsos, correções e alterações técnicas.

GNSS/INS/FMS

UltraNav (Applanix 
POSTrack OEM)

Outros sistemas a 
pedido³

PLATAFORMAS

UltraMount GSM4000
UltraMount GSM3000

Outras plataformas a 
pedido³

TEMPERATURA
Módulo do sensor em 

operação: -20°C to 45°C

Módulo de computação 
em operação: 0°C to 45°C

Armazenamento: 
-20°C to 65°C

HUMIDADE

5% to 95%, 
sem condensação

³ Contacte a nossa equipa de vendas para informação mais detalhada.

ALTITUDE DE VOO  

≤ 7,000 m
acima do nível do mar

PROCESSAMENTO DE 
DADOS

UltraMap 
software de processa-
mento com capacidade 
de exportação de dados
para formatos standard

43 cm

80 cm

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

Tipo:
Conjunto de Discos de 

Estado Sólido (SSD) 
(intercambiáveis em voo)

Número de imagens brutas¹
(sem a redundância opcional):

8 TB: até 3,460 (5,180)

16 TB: até 7,100 (10,600)

32 TB: até 14,400 (21,600)

Capacidade de 
armazenamento:

32 TB (4x 8 TB NVMe SSD)
16 TB (4x 4 TB NVMe SSD)

8 TB (4x 2 TB NVMe SSD)

Tamanho de uma 
imagem bruta:

1,830 MB (1,300 MB sem 
a redundância opcional)

Peso da unidade de 
dados:

1 kg

Redundância: 
Sim, opcional

INSTALAÇÃO 

(Camera, UltraNav & 
UltraMount): 

<95 kg,
480 W (média),
560 W (pico) 

¹ Devido à configuração e mudança na tecnologia SSD, o tamanho do armazenamento útil pode variar e não pode ser garantido.

Consumo energético:
330 W (médio)
350 W (pico)

Peso:
<55 kg

Configuração: 
Conceito de integração 
compacta²

Diâmetro do cilindro: 
395 mm

Capacidade de cor (multiespectral) 4 canais - RGB Bayer pattern 
& NIR

Tamanho de imagem de Cor (RGB Bayer pattern) 48,462 x 6,150 pixéis

Tamanho físico do pixel de Cor (RGB Bayer pattern) 3.76 µm

Tamanho de imagem PAN (cobertura RGB) 20,488 x 14,040 pixéis

Tamanho físico do pixel PAN | Tamanho do pixel L2 3.76 µm | 8.89 µm

Tamanho de imagem NIR (cobertura RGB) 9,456 x 6,240 pixéis

Tamanho físico do pixel NIR | Tamanho do pixel L2 3.76 µm | 19.27 µm

Relação RGB para PAN | NIR 1 : 2.37 | 1 : 5.13

Relação PAN para NIR 1 : 2.17

Sensor de imagem CMOS

Obturador (lâminas de longa vida útil) Prontor Magnetic-0 HS 

Compensação de movimento Adaptive Motion Compensation (AMC)

Taxa de disparo (intervalo mínimo entre) 1 imagem cada 0.7 segundos

Amplitude dinâmica >83 dB at base ISO

Conversão analógica a digital a 14 bits

Distância focal do sistema de lentes de Cor (RGB Bayer pattern) 120 mm f/5.6

Abertura das lentes de Cor (RGB Bayer pattern) f/5.6

Distância focal do sistema de lentes PAN 52 mm f/5.6

Abertura das lentes PAN f/6.7

Abertura das lentes de Cor (NIR) 24 mm f/5.6

Abertura das lentes de Cor (NIR) f/5.6

Campo de visão total PAN, transversal | longitudinal  73,1° | 53,8°

Campo de visão total RGB, transversal | longitudinal 73,1° | 10,7°

Campo de visão total NIR, transversal | longitudinal 73,1° | 52,1°

TAMANHO

f120

² Para opções de sistemas não compactos, contacte a nossa equipa de vendas.

PAN

NIR

RGB Exemplos de alturas 
de voo:

3,271m @ 10cm GSD
4,907m @ 15cm GSD
6,543m @ 20cm GSD
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Quando trabalha com a Vexcel Imaging, 

você recebe mais que uma câmara.

Você recebe a mais avançada tecnologia 

combinada com um conceito de serviço 

evolutivo, com actualizações constantes 

de produto, suporte técnico de elevada 

qualidade e soluções unificadas.

Hoje e amanhã.


