CAPTURAS DE TELA

GRAVAÇÕES DE VÍDEO

Descrição:

Descrição:

Nunca foi tão simples fazer uma captura de tela. Basta
clicar no botão da interface presente em todas as
páginas. O sistema realiza uma captura de tela da página
exibida (condução, visão ou mapa). Quando a página
Condução está em exibição, a captura de tela inclui a
visão incrustada (se for o caso).

A gravação de um vídeo está acessível a partir da barra
multimídia que aparece ao se dar um clique duplo ou
mantendo-se no ícone de captura de tela. A partir deste
menu é possível começar uma gravação (botão vermelho)
ou acessar ao leitor integrado (botão play).

As capturas de tela podem ser utilizadas para
depoimentos, treinamentos, relatórios, provas, etc. A
captura de tela leva somente um segundo e não precisa
de HD externo.

Durante a gravação de um vídeo, os 30 segundos
anteriores ao clique são automaticamente gravados.
Esta capacidade permite de não perder o evento
responsável por iniciar a gravação.

UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO: PC, TABLET, SMARTPHONE

Descrição: Utilize o seu próprio equipamento padrão graças ao nosso módulo passarela: PC, tablet, smartphone.
Vários membros de uma equipe podem seguir o robô (vídeo e áudio) e controlá-lo. Isso permite a integração em um sistema
completo: o primeiro interventor, outros membros, equipe externa, veículo de comando da operação.
Seu representante:

13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex - France
Telefone: + 33 1 39 49 33 22 - Fax: + 33 1 39 49 85 22
www.nexter-robotics.com - contact@nexter-robotics.com

Photos Copyright Nexter/Aspheri/Moreau. Imagery used for
illustration only. Specifications are subject to change without notice.
©2016 Nexter Systems. All right reserved. NERVA® is a registered
trademark of Nexter Systems.

ESTAÇÕES DE COMANDO

ESTAÇÕES DE COMANDO ENDURECIDAS

ESTAÇÃO
PORTÁTIL

Baseada em um
PANASONIC
ToughPad FZ-M1
endurecido

NCCS-FZM1

ESTAÇÃO
PARA VEÍCULOS
NCCS-CF19

PÁGINA “CONDUÇÃO”

Baseada em um
PANASONIC CF 19
ultra endurecido

Características Gerais para as 2 estações de comando:
- Compatíveis com todos os robôs da família NERVA®
- Interface/textos em francês. Inglês, espanhol, alemão, russo (outras línguas sob encomenda)
- Permite o controle das capacidades nativas do NERVA® LG e todos os módulos suplementares
- Rádio OFDM de alto desempenho: 2.4 GHz (controle de exportação: WiFi em caso de restrição)

PÁGINA “VISÃO”

Descrição:

Descrição:

Na página Condução, a câmera frontal é exibida em tela
grande. Todas as outras câmeras a bordo (assim como os
módulos suplementares) podem ser exibidas em
miniatura. A janela incrustada pode ser colocada em
qualquer lugar da tela, utilizando-se o controle táctil a fim
de não esconder alguma área interessante da câmera
frontal HD.

Na página Visão, todas as câmeras integradas na base
móvel do robô são exibidas simultaneamente permitindo
selecionar quais câmeras serão exibidas em miniatura.
Todas os comandos das câmeras (luminosidade e zoom)
são acessíveis desta página. Selecione as luzes
branca ou infravermelha, a intensidade da luminosidade
e o zoom rapidamente e em um único movimento. O
status do robô permanecem sempre exibidos no canto
superior direito da tela e mostra: o status geral do robô, a
qualidade do sinal GPS, a qualidade do sinal de rádio e a
autonomia das baterias.

É possível também passar do modo miniatura para um
tamanho médio, clicando-se no ícone situado no canto
inferior direito da janela incrustada.

- Com antena pequena ou grande (antenas para veículos disponíveis)

Estação de Comando Portátil:

Estação de Comando para Veículo:

- Tela táctil 7”

- Tela táctil 10.1”

- Integra um mini joystick e botões tácteis

- Integra um mini joystick e botões

- Autonomia em bateria: 2 horas

- Autonomia em bateria: 10 horas

PÁGINA “MAPA”

PÁGINA “MÓDULOS”

Descrição:

Descrição:

Na página Mapa (quando o GPS está disponível), o mapa
da zona da missão é exibido automaticamente (uma vez
que tenha sido carregado anteriormente), integrando a
posição e a orientação do robô. A imagem da câmera
frontal HD é sempre exibida em miniatura.

Os módulos suplementares são adicionados em modo
plug&play em 1 clique. Uma vez adicionado no robô, o
programa reconhece automaticamente o módulo e
permite a operador, o uso imediato e sem instalação.

As coordenadas do robô (latitude, longitude) são
mostradas de modo digital e em tempo real (formato
decimal) na parte central superior do mapa. Vários mapas
podem ser carregados previamente no sistema.

Um ícone que representa o modo adicionado aparece
automaticamente na parte inferior da tela, permitindo que
o operador acesse imediatamente a página de comando
dos recursos do módulo adicionado.

