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00016064

BANHEIRO QUIMICO
descrição:

- locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com
teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo
x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto.

26.235,00250 104,94DIA00001

00017629

FILMAGEM DE DRONE

aeronave não tripulada tipo drone com
as seguintes especificações
pérformance: velocidade máxima: 20 m/s (modo esporte); max ascent
velocidade: 6 m/s (modo esporte); max descida velocidade:	4 m/s (modo
esporte);
altitude máxima acima do nível do mar: 6.000m; ponto de decolagem: 122 m
(limite de software); precisão de pairagem: vertical: ± 0,1 m (quando a
visão de posicionamento está ativa) ou ± 0,5 m; horizontal: ± 0.3m (quando
a visão de posicionamento está ativa) ou ± 1,5 m; tempo de voo
(autonomia): 28 minutos (aproximadamente, dependendo das condições);
peso aproximado com batería e hélices: 3 lb / 1.4 kg tamanho aproximado
(incluindo as hélices): 350mm. sistema de controle de voo: modo gps:
gps/glonass; posicionamento visual: faixa de velocidade: < 10 m/s (2m
acima do solo); faixa de altitude: 0 a 10 m; faixa de operação: 0 a 10m;
ambiente operacional: superfície com padrão claro e iluminação adequada
(> 15 lux); gama de obstáculo sensorial: 0,7-15 m transmissor: frequência:
2.400 a 2.483 ghz; distância de comunicação até 3,1 milhas / 5 km (ao ar
livre e desimpedida); alimentação do transmissor: 23 dbm; corrente de
funcionamento: 7,4 vcc a 1,2 a; batería: 6.000mah de polímero de lítio-ion
(lipo) 2 s; temperatura de operação: 32 a 104 f / 0 a 40° c; câmera:
sensor: 1/2.3 (cmos). pixels efetivos de 12 mp; lente fov: 94°; distância
focal: 20 mm (equivalente a 35mm); abertura: f/2.8; resolução de foto: 12
mp (4.000 x 3.000); gamaiso para vídeo: 100 a 3.200; gamaiso para foto:
100 a 1.600; velocidade do obturador eletrônico: 8 a 1/8000 s; resoluções
de vídeo: dci 4k (4096 * 2160): 24p / 25p; uhd 4k (3840 x 2160): 24p / 25p
/ 30p; 2.7k (2704 x 1520): 24p / 25p / 30p; fhd (1920 x 1080): 24p /25p
/30p /48p /50p /60p / 120p. modo de fotografia: disparo único: simples;
disparo contínuo:	3/5/7
disparos; exposição automática (aeb) 3/5; frames enquadrados: 0,7 ev
bias; time-lapse; hdr. formato de arquivo: vídeo: mpeg-4 avc / h.264 no
envoltório mov (até 60 mbps); foto: jpeg, raw dng; tipo de mídia para
gravação: micro sdhc / sdxc cartão de até 128 gb; formato: fat32 / exfat
nota: classe 10, uhs-1 ou cartão rápido necessário (128 gb tamanho
máximo); temperatura de operação 32 a 104 f / 0 a und; gimbal: faixa de
controle -90° a + 30°; batería voo: química polímero de lítio-ion (lipo);
capacidade: 5.350 mah, 81,3 wh; configuração: 4s; voltagem: 15,2 vdc;
peso: 462 g; potência de carregamento máximo: 100 w; temperatura de
operação: 14-104 f / -10 a 40°c; tensão do carregador: 17,4 vdc / 100 w.
com entrega de dvd editado.

23.241,00150 154,94H00002
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