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Introduksjon
WiPort eller som det noen ganger refereres til som en
droneboks, drone port, drone pod eller vertiport er en alt i en
løsning for autonome og droner og helautomatisk flyvning. 
WiPort måler 1500x1100x750mm. WiPort muliggjør 
automatisk lading av droner mens de er plassert inne i 
garasjen, dette blir utført helt automatisk når dronen ved 
hjelp av UgCS kontroll systemet lander i garasjen. 

Vi har utviklet en elegant, men likevel enkel design for å sikre
en fullt ut automatisk operasjon. WiPort sammen med UgCS 
er verdens mest brukervennlige og smarte dronesystem som 
sporer strømforbruk, ladestrøm, drone informasjon samt data 
som videoopptak og logger. All informasjonen blir lagret i  
skyen for senere bruk. Alle med tilgang kan logge seg inn fra 
hvor som helst for å hente ut data eller sende dronen ut til en 
lokasjon for inspeksjon.



WiPort leveres som standard med ulike 

designfunksjoner for å sikre optimal ytelse i 

en rekke forskjellige miljøer. Videre krever 

WiPort svært lite vedlikehold og utskifting av 

komponenter kan gjøres raskt.

Dette inkluderer:

Ÿ Vanntett design
Ÿ Gass basert fjærings system
Ÿ Høy impakt selv slukkende polymer isolering
Ÿ Kraftige mekaniske komponenter
Ÿ Solcelle panel
Ÿ Mobil
Ÿ Backup strømforsyning
Ÿ Innbruddsikker teknologi
Ÿ Sensorer (temperatur, trykk, ADC, lys intensitet
Ÿ IR kamera
Ÿ Ventilasjons system
Ÿ Kan transporteres med bil
Ÿ Festemulighterer
Ÿ LCD display 
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Funksjoner
Designet til WiPort gir en rekke muligheter som 
gir betydelig verdi til sluttbrukeren.

Funksjonalitet 

Ÿ LCD grensesnitt
Ÿ Radio/Ethernet/Wifi/Bluetooth/GPS og Gprs tilkobling.
Ÿ Mobil app
Ÿ Fjernkontroll
Ÿ Analyser
Ÿ Drone og flydata, drone port sensorer, video, driftsdata, 

trådløs lading data 

Dataanalyse per drone, per drone port, per trådløs lader 
per kunde.



Bruksområder
Teknologien tilbyr bruk i 
mange forskjellige 
fagområder som 
strekker seg fra landlige 
områder til tett befolket 
bymiljø.

På grunn av den robuste 
konstruksjonen tåler  
WiPort godt 
eksponering for 
utendørs miljø i lengre 
tid.
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