
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DJI Phantom 4 Multispectral - Reúna dados com precisão ao nível da vegetação com o 
drone DJI P4 Multispectral. Este é um drone de alta precisão com um sistema de imagens 

multiespectrais perfeitamente integrado. Foi concebido para missões agrícolas, 
monitorização ambiental e muito mais. 

 
Obtenha Dados Imediatos: O drone P4 Multispectral consolida o processo de captação de dados, 
fornecendo informações sobre a saúde das colheitas e a gestão da vegetação. A DJI criou este sistema 
com os padrões de desempenho poderosos conhecidos pela DJI, incluindo os 27 minutos de tempo 
máximo de voo e elevado alcance de transmissão com o sistema OcuSync. 
 
Observe Abaixo da Superfície: A recolha de imagens de agricultura agora está mais simples e mais 
eficiente do que nunca, com um sistema de imagem estabilizado integrado que capta conjuntos de dados 
abrangentes. A informação é recolhida através de uma câmara RGB e um conjunto de cinco câmaras 
multiespectrais que cobrem as faixas Azul, Verde, Vermelha, Vermelho-borda e bandas de 
infravermelhos - Tudo com 2 MP com um obturador global e uma gimbal de estabilização de 3 eixos. 
 
Sensor de Luz Solar Espectral Integrado para Resultados Precisos: O sensor de luz solar espectral 
integrado na parte superior do drone capta a irradiância solar, o que maximiza a precisão e a 
consistência da coleção de dados em diferentes horas do dia. Quando combinadas com dados pós-
processados, essas informações ajudam a obter os resultados mais precisos do NDVI. 
 
Visualização de Feeds RGB e NDVI: Ter simplesmente as imagens aéreas não é suficiente para os 
profissionais de negócios que desejam saber mais. Alterne entre uma análise preliminar do índice de 
vegetação das diferenças normalizadas (NDVI) e o Feed RGB ao vivo, visualizando imediatamente onde é 
necessária maior atenção, para que as decisões de tratamento direcionadas possam ser tomadas 
rapidamente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 Drone: 
 
Peso de descolagem: 1487 g 
Distância diagonal (hélices excluídas): 350 mm 
Operação máxima acima do nível do mar: 6000 m 
Velocidade máxima de subida: 6 m/s (automático); 5 m/s (manual) 
Velocidade máxima de descida: 3 m/s 
Velocidade máxima: 50 km/h (modo P); 58 km/h (modo A) 
Tempo máximo de voo: Aprox. 27 minutos 
Temperatura de operação: 0° a 40°C 
Frequência: 2.4000 GHz a 2.4835 GHz 
Faixa de precisão de foco com RTK ativado: Vertical de ±0,1m e Horizontal de ±0,1m 
Faixa de precisão de foco com RTK desativado: Vertical de ±0,1m (com posicionamento de visão) e de 
±0,5m (com posicionamento GNSS); Horizontal de ±0,3m (com posicionamento da visão) e de ±1,5m (com 
posicionamento GNSS) 
 

 GNSS: 
 
GNSS de alta sensibilidade: GPS + GLONASS + Galileo 
 

 Funções de mapeamento: 
 
Distância da amostra do solo (GSD): (H/18,9) cm/pixel 
Taxa de colecta de dados: Área operacional máxima de aprox. 0,47 km2 para um único voo a uma 
altitude de 180 m 
 

 Gimbal: 
 
Faixa controlável: Inclinação de -90° a +30° 
 



 

 

 Sistema de Visão: 
 
Faixa de velocidade: ≤50 km/h a 2 m (acima do solo e com iluminação adequada) 
Altitude: 0-10 m 
Operabilidade: 0-10 m 
Faixa sensorial de obstáculos: 0.7 - 30m 
 

 Câmara: 
 
Sensores: 6 CMOS de 1/2,9", incluindo um sensor RGB para imagens com luz visível e cinco sensores 
monocromáticos para imagens multiespectrais. Cada sensor possui 2,08 MP efetivos (2,12 MP no total) 
Filtros: Azul(B) de 450nm ± 16nm; Verde(G) de 560nm ± 16nm; Vermelho(R) de 650nm ± 16nm; 
Infravermelho próximo (ER) de 730nm ± 16nm; Infravermelhos (NIR) de 840nm ± 26nm 
Objetivas: FOV (Campo de visão) de 62,7°; Distância focal de 5,74 mm (equivalente ao formato de 35 
mm: 40 mm); Foco automático ajustado em ∞; Abertura de f/2.2 
Faixa ISO do sensor RGB: 200 - 800 
Obturador eletrónico global: 1/100 - 1/20000s (imagem com luz visível); 1/100 - 1/10000s (imagem 
multiespectral) 
Tamanho máximo da imagem: 1600×1300 (4:3.25) 
Cartões SD suportados: MicroSD com uma velocidade de gravação mínima de 15 MB/s. Capacidade 
máxima de 128 GB, Classe 10 ou classificação UHS-1 necessária 
 

 Controlo Remoto: 
 
Frequência de operação: 2.4000 GHz a 2.4835 GHz 
Distância máxima de transmissão: 5 km 
Bateria integrada: 6000 mAh LiPo 2S 
Suporte para dispositivo móvel: Tablets e smartphones 
 
Inclui: 
 
Corpo da Aeronave 
Telecomando 
Par de hélices  
Bateria de Voo Inteligente (PH4-5870mAh-15.2V) 
Transformador CA (17,4V) 
Cabo de Alimentação CA 
Terminal de carregamento de bateria de voo inteligente  
Braçadeira do estabilizador 
Cartão microSD 
Cabo microSD 
Mala de Transporte 
 
 
 
 
 
 TerraGes, Lda. 

Rua Lourenço Caiola, 2 / 7370-109 CAMPO MAIOR 
Telefones: 927 329 669 / 212 744 067 / Fax: 212 760 924 

www.terrages.pt / info@terrages.pt 
 


