
Αυτόνομο σύστημα μετάδοσης 
πληροφοριών σε ζωντανό χρόνο για τους 
πυροσβέστες, τους διασώστες, και την 
αστυνομία.

krattworks.com

http://krattworks.com


Παγκόσμιο πρόβλημα

Κάθε χρόνο οι πυρκαγιές 
καταστρέφουν παγκοσμίως 
μια περιοχή ίση με το 50% 
της επικράτειας των ΗΠΑ.

4 - 5 εκατομμύρια  
δασικές πυρκαγιές

1000 - 1200 εκατομμύρια στρέμματα  
(400 - 500 εκατομμύρια εκτάρια)  
καταστρέφονται 

Περίπου 
300.000 θάνατοι 

Εκπομπή 500 εκατομμυρίων τόνων CO2  
(αντιπροσωπεύουν το 15% της 
παγκόσμιας εκπομπής CO2).

Συνολικό κόστος:  €75 δισ.



Τα drones του εμπορίου έχουν μικρή εμβέλεια και τα δεδομένα 
που συλλέγουν μπορούν να επεξεργαστούν μόνο μετά την 
προσγείωση τους. Δεν είναι αποτελεσματικά σε κρίσιμες 
καταστάσεις όπου απαιτείται η παρακολούθηση μεγάλης έκτασης.

Η έγκαιρη ανίχνευση και η ταχεία επίγνωση της κατάστασης είναι 
τα ‘κλειδιά’ για να την αποτροπή κλιμάκωσης των πυρκαγιών. 
Αυτές είναι και οι βασικές αρχές που ισχύουν σε όλες τις 
περιπτώσεις κινδύνου που χρειάζονται γρήγορο εντοπισμό και 
αποτελεσματική παρακολούθηση.

Δυστυχώς, η αστυνομία και οι ομάδες διάσωσης βασίζονται 
σε ξεπερασμένη τεχνολογία εν μέσω καταστάσεων όπου 
κάθε λεπτό μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Περιορισμένο 
εύρος 

Δεν είναι δυνατή η απευθείας 
μετάδοση πληροφοριών κατά 
την διάρκεια της πτήσης.

Απαιτείται ανθρώπινη 
παρέμβαση για την 

ανίχνευση αντικειμένων.

Μη αυτοματοποιημένη 
χαρτογράφηση των 

δεδομένων.

Οι πρώτες ομάδες διάσωσης δεν χρησιμοποιούν 
σύγχρονη τεχνολογία επειδή φέρνει περισσότερη 
ταλαιπωρία και σύγχυση συγκριτικά με τα οφέλη.!Τα τρέχοντα μειονεκτήματα



Η KrattWorks προσφέρει ένα σύστημα 
που παρέχει ταχεία επίγνωση της 
κατάστασης στους πυροσβέστες, τους 
διασώστες ή την αστυνομία. Η 
μηχανική όραση των drones εντοπίζει 
την πυρκαγιά καθώς επίσης και τυχών 
αγνοούμενους. 

Η πλατφόρμα μηχανικής όρασης 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και 
για την ανίχνευση άλλων 
αντικειμένων ενδιαφέροντος (πχ. 
πινακίδες κυκλοφορίας, αυτοκίνητα, 
φορτηγά, πλημμυρισμένες περιοχές, 

Τα drones μεταφέρουν δεδομένα 
απευθείας στον διακομιστή, μέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας (mobile 
network), καθώς επίσης και σε 
πλατφόρμες όπως ATAK, Google Maps, 
κτλ. ή σε οποιαδήποτε άλλη 
πλατφόρμα επιλέξει ο χρήστης. 

Στον διακομιστή μας (server) συλλέγουμε, 
ενσωματώνουμε και συνδυάζουμε τα δεδομένα 
με άλλες πληροφορίες.

Σε κατάσταση πυρόσβεσης ειδοποιούμε για τη 
θέση της πυρκαγιάς στον χάρτη, την ταχύτητα 
και την κατεύθυνση του ανέμου, τα υψομετρικά 
δεδομένα, καθώς και την πόσοτητα καύσιμης 
ύλης. Αυτό επιτρέπει στους πυροσβέστες να 
ενεργήσουν γρήγορα και να αποτρέψουν την 
εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σε περιπτώσεις διάσωσης μπορούμε να 
προσδιορίσουμε πλημμύρες, εντόπιση 

4G

Η KrattWorks ανιχνεύει τη θέση της πυρκαγιάς χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση και μεταδίδει άμεσα τα δεδομένα 
που συλλέγονται σε πολλαπλούς χρήστες.!Πώς μπορούμε να 

βοηθήσουμε



Εξαφανίζουμε δύο από τα πιο σημαντικά 
προβλήματα για την αστυνομία και τις 
ομάδες διάσωσης - την ξεπερασμένη 
τεχνολογία και την έλλειψη άμεσης 
επίγνωσης της κατάστασης.

Τα drones 
παρακολουθούν την 

περιοχή και μεταφέρουν 
δεδομένα.

Τα δεδομένα που 
συλλέγουμε συνδυάζονται 
με δορυφορικές εικόνες, με 

χάρτες καιρού κτλ.

4G

Αποτέλεσμα: προβολή χαρτών για 
επίβλεψη της κατάστασης σε 

πραγματικό χρόνο, και 
προβλέψεις κατεύθυνσης και 

μεγέθους πυρκαγιών (μέχρι και 8 
ώρες)

Συνέπεια: πιο ακριβείς 
ενέργειες από τις ομάδες 

διάσωσης πριν την 
κλιμάκωση της πυρκαγιάς.

Τα drones εμπορίου αν και αξιόπιστα, έχουν 
περιορισμένες δυνατότητες. Τα κατά παραγγελία 
κατασκευής είναι πολύ ακριβά και πολύπλοκα στη χρήση.!Η λύση



Η KrattWorks έχει αναπτύξει έναν έξυπνο ελεγκτή drone με τεχνητή νοημοσύνη και κινητή 
τηλεπικοινωνία. Αυτό επιτρέπει τη χρήση του drone σε απεριόριστη εμβέλεια, χρησιμοποιώντας 
μηχανική όραση και τεχνητή νοημοσύνη τα οποία είναι ενσωματωμένα στην πλακέτα του. 
Διανέμει άμεσα τα δεδομένα που συλλέγει σε πολλαπλούς χρήστες, σε διαφορετικές ομάδες 
διάσωσης, στο κέντρο ελέγχου αποστολών ή και σε εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Απεριόριστο εύρος 
λειτουργίας εντός της 
περιοχής του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας 

(mobile network).

Ανταλλαγή δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο μέσω 
πολλαπλών χρηστών.

Μηχανική όραση και 
αυτοματοποιημένη 

ανίχνευση αντικειμένων.

Διαρκής επίγνωση της 
κατάστασης – αυτόματη 
ενημέρωση εικόνας.

Το προϊόν μας



Το IR + EO gimbal με ενσωματωμένη 
μονάδα μηχανικής όρασης προσφέρει 
την δυνατότητα μηχανικής όρασης 
στα drones που έχετε ήδη!

Κάμερα IR (infra-red): 640x480 px 8-14μm 
ULIS 2ης γενιάς αισθητήρας με 17μm px.pitch.  
Φακός: 35 mm (17,7°x13,3°)  
8X digizoom 

Κάμερα EO (electro-optic): 1/1.2" IMX485 starlight  
8,3 MP sensor, 2,9 μm pixel size  
Φακός: 35 mm (21° x 16°)  
8X digizoom 

Μονάδα μηχανικής όρασης:  
Jetson TX2 ενσωματωμένο στο gimbal. 

Συνολικό βάρος: 850 g

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Gimbal με μονάδα 
μηχανικής όρασης 

Clip-on gimbal



Drone με ενσωματωμένη 
μονάδα μηχανής όρασης της 
KrattWorks

Μέγεθος: 690 mm  
Χρόνος πτήσης: 60 λεπτά  
Εύρος πτήσης: απεριόριστο

Αντοχή στον άνεμο: 13 m/s (5 Μποφόρ)  
Αδιάβροχη: 50 mm / 24h 
Αντοχή στη θερμοκρασία: -40°C έως +60°C

Μπαταρία Smart 4S 30 Ah Li-Ion 
Τα αερομεταφερόμενα συστήματα και ο εξοπλισμός, 
συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο αεροπορίας 
DO-178. 
Ο σχεδιασμός και η προστασία του εναέριου κυκλώματος 
συμμορφώνονται με το στρατιωτικό πρότυπο IPC3.

Πως δουλεύει

Ο χειριστής αναθέτει μια περιοχή επιτήρησης για το drone και το 
απογειώνει. Από εκείνη την στιγμή και μετά το drone λειτουργεί 
αυτόνομα. Πλησιάζει την προκαθορισμένη ζώνη και αρχίζει να 
αναλύει τις εικόνες που συλλέγει.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα για την θέση της πυρκαγιάς, την 
έντασης της και την πορεία της, μεταδίδονται απευθείας στον 
διακομιστή GIS, και στην συνέχεια συνδυάζονται και 
ενσωματώνονται σε χάρτες πολλαπλών επιπέδων. Αυτό δίνει στις 
ομάδες πυρόσβεσης αυτόματα ενημερωμένους χάρτες 
κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Το drone μπορεί να ανακατευθυνθεί σε άλλη περιοχή, να του 
ανατεθεί νέα αποστολή, να επιστρέψει στη βάση ή να παραδοθεί σε 
άλλο χειριστή ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλήρες σύστημα



Η ενσωμάτωση εξωτερικών δεδομένων, η 
μηχανή όραση, και η τεχνητή νοημοσύνη 
θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται τα drones σε πολλούς 
τομείς. 

Το προϊόν μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
απευθείας σε συνδυασμό με τα ήδη 
υπάρχοντα συστήματα που κυκλοφορούνε 
στην αγορά. 

Το λογισμικό 
μας ξεχωρίζει 
από των 
ανταγωνιστών.

Τι μας κάνει μοναδικούς;



Χαρτογράφηση 
περιοχής

Εθνική 
Άμυνα 

Παρακολούθηση 
υποδομών
Οι αυτοκινητόδρομοι, οι 
σιδηρόδρομοι, οι ναυτιλιακές 
διαδρομές, οι κατασκευές, και τα 
ηλεκτρικά δίκτυα χρειάζονται 
συνεχή παρακολούθηση για την 
ανίχνευση πιθανών ελαττωμάτων 
ή δυσλειτουργιών.

Το σύστημα της KrattWorks μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις 
όπου η δορυφορική εικόνα είναι 
πολύ ακριβή ή η ανάλυση της 
εικόνας είναι πολύ χαμηλή.

Η τεχνητή νοημοσύνη της 
KrattWorks είναι σε θέση να εκτελεί 
αυτόνομα καθήκοντα επιτήρησης, 
και επιτρέπει στα drones να 
λειτουργούν αθόρυβα. 

Επιπλέον χρήσεις



Η KrattWorks συμμετέχει στο ESA 
Business Incubation Centre Estonia

Η KrattWorks είναι νικήτρια εταιρία του 
διαγωνισμού Prototron 2019

Η KrattWorks έχει λάβει κρατική επιχορήγηση 
ανάπτυξης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

της Εσθονίας.

Ιδρύθηκε το 2018 με στόχο να 
προσφέρει ταχεία επίγνωση 
της κατάστασης στους 
πρώτους ανταποκριτές, τους 
πυροσβέστες, τις ομάδες 

διάσωσης και τις αστυνομικές 
αρχές. 

Χρηματοδοτήθηκε από την 
Prototron, την Ευρωπαϊκη 
Υπηρεσία Διαστήματος 

(European Space Agency) και με 
επιχορήγηση ανάπτυξης από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της 
Εσθονίας. 

Τα πρώτα προϊόντα μας 
βρίσκονται στο στάδιο 
παραγωγής. 

Βοηθάμε εκείνους που βοηθούν άλλους!Η εταιρία



MARTIN KARMIN 

Μηχανικός 
Εμπειρία στον τομέα της 
αεροπορίας, της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της 
μηχατρονικής (mechatronics) 
και ηλεκτρονικών συσκευών. 
  LinkedIn   

KNUTH HELEKIVI 

Ηλεκτρολόγος μηχανικός 
Εμπειρία στα ηλεκτρονικά, 
UAV-s και στην ταχεία 
προτυποποίηση.

JORMA REBANE 

Μηχανική όραση,  
τεχνητή νοημοσύνη 
Ισχυρό υπόβαθρο στην ανάπτυξη 
συστημάτων χαμηλού 
λανθάνοντος χρόνου στη 
ρομποτική (low-latency systems 
development in robotics).
  LinkedIn  

TIMO LOOMETS 

Μηχανική όραση 
Ταλαντούχος ειδικός 
μηχανικής όρασης.
  LinkedIn  

TÕNIS VOITKA 

ΙΔΡΥΤΉΣ  
Production design
Εμπειρία στην σχεδίαση 
πελατοκεντρικών προϊόντων.
  LinkedIn   

MATTIAS LUHA 
ΙΔΡΥΤΉΣ 
Project management
Εμπειρία στο στρατηγικό 
management και στην 
προώθηση/marketing.
  LinkedIn   

VEIKO RÜTTER 

Προγραμματισμός 
Ειδικός ανάπτυξης hardware 
και software (λογισμικό).

MATTI SILLA 

Αεροδυναμική 
Εξειδίκευση στην 
αεροδυναμική και την 
πρόωση. 
  LinkedIn  

SILVAR LAASIK 
Marketing, PR
Ισχυρό υπόβαθρο στο design, 
στις στρατηγικές marketing 
και στην διεύθυνση του 
δημιουργικού τμήματος.
 LinkedIn   

VOOTELE AER 

Προγραμματισμός 
Server, back-end και 
προγραμματιστής δικτύου. 
  LinkedIn   

KRISTJAN MÖLLER 

Αεροναυτική μηχανική 
Μηχανικός και ειδικός σε 
ελαφρύ σύνθετο εξοπλισμό. 
  LinkedIn  

KRISTJAN KASK 
Customer acquisition
Εμπειρία στην απόκτηση 
και εξυπηρέτηση πελατών.
  LinkedIn   

Η ομάδα μας

https://www.linkedin.com/in/martin-karmin-00aa97b4/
https://www.linkedin.com/in/jorma-rebane-319067126/
http://linkedin.com/in/timo-loomets-1a652515b
https://www.linkedin.com/in/tonisvoitka/
https://www.linkedin.com/in/mluha/
https://www.linkedin.com/in/matti-silla-39b480127/
https://www.linkedin.com/in/silvarlaasik/
https://www.linkedin.com/in/vootele-aer/
https://www.linkedin.com/in/kristjan-m%C3%B6ller-9a8925178/
https://www.linkedin.com/in/kristjan-kask-05a36828/


KrattWorks Ltd 
Põhja pst 27a, Tallinn 10415, Estonia 
info@krattworks.com
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