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MONITORING
ZALUDNIONYCH

MIEJSC ORAZ OSÓB
NA KWARANTANNIE

 Coraz więcej państw korzysta z dronów w sposób, który
może budzić pewne zaskoczenie. 

Od Chin przez Francję po Hiszpanię latające urządzenia
są wykorzystywane nie tylko do monitorowania objętych
kwarantanną przestrzeni, dostarczania leków, ale także
do zawstydzania ludzi, którzy mimo zakazów decydują

się na wyjście domu.

DRONY PODCZAS PANDEMII
WYKORZYSTYWANE SĄ DO ROZNOSZENIA
PRZESYŁEK, MONITOROWANIA TERENU…

PODNIEBNY MONITORING ROBI SIĘ CORAZ
POPULARNIEJSZY.



Posiadamy pełne uprawnienia do wykonywania
lotów oraz współpracujemy z działmi IT. Aktualnie
rozważane jest dostarczanie środków ochronnych do
placówek medycznych. W ten sposób mają być
realizowane pilne zamówienia do szpitali.
Możemy podjąć działania mające na celu budowę
dronów do dostarczania przesyłek oraz aplikację
dowozu od nadawcy do adresata. 

TECHNOLOGIE RATUJĄCE ŻYCIE

DOSTARCZANIE
PRZESYŁEK ZA

POMOCĄ DRONÓW



SZKOLENIA UAVO
DLA POLICJI,
SŁUŻB
MUDNUROWYCH 

Możemy przygotować certyfikowane
szkolenia oraz je zorganizować
dopasowując do aktualnych potrzeb.
Swoją siedzibę posiadamy w Parku
Naukowo- Technologicznym w
Sosnowcu.

SZKOLENIA JAK
WSPÓŁPRACOWAC ZE
SŁUŻBAMI PODCZAS
ZAGROŻENIA

 

SZKOLENIA UAVO DLA SŁUŻB



DRONY Z KAMERĄ
TERMOWIZYJNĄ DO

POMIARU
TEMERATURY CIAŁA
PODCZAS WAŻNYCH

ZGROMADZEŃ



DRONY
WYDAJĄCE
KOMUNIKATY
ZA POMOCĄ
MEGAFONÓW
I EKRANÓW 

 Służby w krajach takich jak Madryt,
Nicea i Chiny próbują za pomocą
dronów wyposażonych w megafony
zaganiać niepokornych przechodniów
do domów. Latające nad głowami
urządzenia nadają wiadomości
nakazujące wszystkim, którzy nie
muszą akurat przebywać na ulicy,
szybkie udanie się do swoich miejsc
zamieszkania. 

DRONY Z GŁOŚNIKAMI



Wykonujemy pomiary mas ziemnych,
numeryczny model terenu, ortofotomapy,
inspekcje. Pełne dokumentacje składów/

produkcji pozwalają na  dokładne oszacowanie
strat oraz porównania stanu ilości towarów.

MONITORING
SKŁADÓW

BUDOWLANYCH I
KOLEJI



Na swoim koncie posiadamy zrealizowane
projekty monitorujące przejścia graniczne w
Polsce.

MONITORING
GRANIC ORAZ
KORKÓW NA
DROGACH



 

MONITORING
NIERUCHMOŚCI I

NAWOŻENIE
SADÓW ZA

POMOCĄ DRONA



-ORTOFOTOMAPY
-MODELE 3D
-NUMERYCZNE MODELE
TERENU
-OBLICZANIE MAS ZIEMNYCH
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie potwierdzone referencjami oraz
trwające kontrakty budowy autostrad w Polsce.



Reprezentujemy firmę RTK System świadczącą usługi
wykorzystujące nowe technologie oraz prowadzącą badania
naukowe w zakresie optymalizacji obliczeń geodezyjnych,
tworzenia geoportalu oraz budowy dronów. 
 Specjalizujemy się w pomiarach inżynierskich dronami, w
opracowaniach fotogrametrycznych ortofotomap, modeli 3D,
inspekcji oraz dokumentacji mas ziemnych terenów. Powyżej
przedstawiliśmy Państwu naszą wizję wykorzystania dronów w
celu opanowania obecnej sytuacji oraz profilaktycznego
zabezpieczenia się w przyszłości. 
 Oprócz  świadczenia usług dronami współpracujemy z
globalnymi markami sprzedając ich produkty w naszym sklepie
min.: DJI, Topodrone, Ucsg, Emlid, Pix4D, 
Posiadamy dział projektowy dronów i jesteśmy w stanie
zorganizowac na potrzeby projektu zespół instruktorów UAVO
do pracy nad organizacją zadań policjantów, budowy
specjalistycznych dronów z głośnikami, uchwytami do przewozu
przesyłek. Jesteśmy otwarci na Pańśtwa potrzeby i dostosowanie
do nich naszych usług oraz poszukanie najlepszych rozwiązań
technologicznych.     

DLACZEGO MY ?
 
 
 
 



JESTEŚMY CZŁONKAMI

NASI PARTNERZY



ZREALIZOWALIŚMY
PROJEKTY DLA:



POZNAJ NAS

Patryk Kajdrowicz
Prezes spółki RTK

System
884-300-003

Kamila Iskierka
Manager Projektów

RTK System
516-410-234

 



WIĘCEJ O NAS:
www.rtks.pl
www.sklep.rtks.pl
www.facebook.com/rtksystem
www.instagram.com/rtksystem
www.linkedin.com/rtksystem


