Sistema autónomo que fornece rápida
consciência situacional para bombeiros,
equipas de resgate e polícias.
krattworks.com

O problema global

4 – 5 milhões
de incêndios
florestais

400 – 500 milhões ha
área afetada

300 000 mortes
aproximadamente

500 milhões de toneladas de CO2 emitido
(representa cerca de 15% das emissões
globais de CO2).

Todos os anos, os incêndios
florestais destroem
globalmente uma área
equivalente a 50% do
território dos EUA.
Custo total:

$91 bilhões

Desvantagens atuais

Alcance operacional
limitado.

A informação não pode ser
partilhada durante o voo.

!

Muitas equipas de socorro não utilizam de todo
a tecnologia moderna, pois esta por vezes cria
mais complicações do que benefícios.

Contribuição humana
necessária para a
detecção de objectos.

Informação transformada
para um mapa manualmente.

Infelizmente, a polícia e as equipas de resgate têm de
confiar em tecnologia ultrapassada, em situações em
que cada minuto desperdiçado pode custar vidas humanas.
Os drones disponíveis actualmente no mercado têm um curto
alcance e os dados aéreos só podem ser processados após o drone
ter aterrado. Eles não são eficientes em situações críticas de tempo,
onde a monitorização de uma grande área é necessária.

Assim que um incêndio florestal tenha atinjido um determinado
tamanho, os humanos ja não o conseguem deter. Por conseguinte, a
detecção precoce e a rápida consciência situacional são chaves
para impedirem que os incêndios florestais fiquem fora de controlo.
Princípios semelhantes aplicam-se a qualquer tipo de missão de
segurança, que necessite que a localização ou monitorização seja
feita da forma mais eficiente possível.

Como podemos ajudar

!

KrattWorks detecta a localização da linha de fogo sem
intervenção humana e partilha os dados recolhidos
instantaneamente com vários utilizadores.

4G
KrattWorks oferece um sistema que
permite uma rápida consciência
situacional para bombeiros, equipas de
resgate e polícias. Utilizamos visão
artificial a bordo dos drones que
permite detectar a linha de fogo ou
pessoas desaparecidas. A nossa
plataforma de visão artificial também
pode ser utilizada para detectar outros
objectos de interesse: carros, camiões,
matrículas, áreas inundadas, etc...

A conectividade celular móvel a bordo
dos drones, permite-nos enviar os
dados recolhidos para o servidor e
exportá-los instantaneamente para
quaisquer plataformas necessárias
(ATAK, Google Maps ou qualquer
solução proprietária).

No nosso servidor, podemos integrar os dados
aéreos recolhidos com outras informações.
No combate a incêndios não mostramos
apenas a localização do incêndio num mapa,
mas também a velocidade e a direcção do
vento, o módulo de elevação da paisagem e a
quantidade de material para arder. Isto,
permite aos bombeiros agir rapidamente e
conter o fogo antes que este se expanda fora
de controlo.
Em missões de salvamento, podemos mostrar
a área inundada, a localização de uma pessoa
desaparecida, estradas bloqueadas, etc.

!

A solução

Os drones disponíveis no mercado actual são fiáveis,
mas com características limitadas - os drones
profissionais feitos à medida são caros e
complicados de utilizar.

Eliminamos dois dos problemas mais
cruciais para a polícia e equipas de
salvamento - tecnologia desactualizada
e falta de consciência situacional.

4G

Drones a monitorizar a área
e a transmitirem dados.

Dados combinados com
imagens satélite, mapas
meteorológicos, etc.

Resultado: mapas situacionais
em tempo real e previsões até
8h para a linha de fogo.

Impacto: acções mais eficazes
das equipas de salvamento,
antes da escalada do incêndio.

O nosso produto

Operação com alcance
ilimitado, dentro da área de
rede móvel disponível.

Partilha de dados em tempo
real para múltiplos
destinatários.

Visão artificial e detecção
automática de objectos.

Constante conciência
situacional - actualização
automática da imagem geral.

KrattWorks desenvolveu um inteligente controlador de drone, com um módulo de
comunicação móvel e inteligência artificial. Isto permite operar drones com um
alcance ilimitado, utilizando visão articial & AI a bordo do drone, que durante o voo
faz a distribuição dos dados recolhidos para múltiplos utilizadores em diferentes
equipas de salvamento, centro de controlo de missão e terceiros autorizados.

Gimbal de clipe
Gimbal com
visão artificial
IR + EO gimbal com visão
artificial integrada, que oferece
capacidades de visão artificial
aos drones que já possui!

Especificações
Câmara IR: 640x480 px 8-14μm sensor ULIS
Gen 2 com 17μm px.pitch.
Lente: 35 mm (17,7°x13,3°)
8X digizoom

Câmara EO: 1/1.2'' IMX485 starlight
8.3 MP Sensor de, 2.9 μm tamanho pixel
Lente: 35 mm (21° x 16°)
8X digizoom

Visão artificial:
Jetson TX2 integrado no gimbal.
Peso total: 850 g

Sistema completo
Drone com visão artificial da
KrattWorks a bordo

Especificações

Como funciona

Tamanho: 690 mm
Tempo de voo: 60 min.
Alcance: ilimitado

O operador atribui uma área de vigilância para o drone e lança-o.
A partir deste momento, o drone pode operar
independentemente. Ele aproxima-se da zona designada e
começa a recolher e a analisar as imagens visíveis.

Resistência ao vento: 13 m/s (Força 5)
Resistência à chuva: 50 mm / 24h
Temperatura à prova: -40C - 60C
Bateria Smart 4S 30 Ah Li-Ion Bateria
Sistemas aerotransportados e equipamentos cumprem
com a norma europeia de aviação DO-178.
A concepção e protecção de circuitos aéreos estão em
conformidade com a norma militar IPC3.

Os dados processados referentes à localização, intensidade e
movimento da linha de fogo são constantemente transmitidos
para o servidor GIS, onde são combinados com outras camadas
do mapa para recolha de informação. Isto dá às equipas de
combate a incêndios mapas situacionais actualizados
automaticamente em tempo real.
O drone pode ser redireccionado para outra área, ser dada uma
nova tarefa, voar de volta à base ou ser dado o controlo a outro
operador em qualquer altura.

O que é que nos torna únicos?
A nossa
componente de
software
distingue-nos dos
concorrentes.
A integração de dados externos,
visão artificial e IA irá mudar a forma
como os drones são utilizados em
muitos sectores.
O nosso produto pode ser utilizado
de forma simples, com sistemas
existentes já no mercado.

Mercados adicionais

Mapeamento
paisagístico

Indústria
da defesa

Monitorização de
infra-estruturas

O sistema KrattWorks é perfeito em
situações em que as imagens por
satélite são demasiado
dispendiosas ou a resolução da
imagem é demasiado baixa.

KrattWorks IA é capaz de executar
tarefas de vigilância de forma
autónoma, o que lhe permite operar
em radio silêncio.

Auto-estradas, ferrovias, vias
navegáveis, construção, redes
eléctricas precisam de monitorização
constante para detectar possíveis
falhas ou mau funcionamento.

A empresa

KrattWorks é um vencedor do
concurso Prototron 2019

Ajudamos aqueles que ajudam os outros!

KrattWorks participa no Centro de
Incubação de Empresas da ESA Estónia.

#MyGalileoDrone European space-tech
competition 2021 semi-finalist

Estabelecida em 2018 com a
missão de oferecer uma rápida
consciência situacional aos
primeiros socorristas,
bombeiros, equipas de
salvamento e unidades
policiais.

Financiado pelo Prototron,
Agência Espacial Europeia e
uma bolsa de desenvolvimento
do Ministério da Defesa da
Estónia.

KrattWorks recebeu uma bolsa de desenvolvimento
do Ministério da Defesa da Estónia.

KrattWorks is winner of Euroregion AAA
accelerator’s “Innovation and cooperation
against climate change” challenge

Os nossos primeiros produtos
já se encontram em produção.

Os nossos clientes actuais são
outras empresas na área de
defesa e robótica na Estónia:
DefSecIntel, Cleveron,
Unsinkable Robotics, Power-UP.

A nossa equipa
TÕNIS VOITKA
FUNDADOR
Design de produção

MATTIAS LUHA
FUNDADOR
Gestor de projectos

Experiência no design de produtos
de uso centrado no utilizador.

Experiência em gestão
estratégica e marketing.

LinkedIn

MAARJA RAUD
Client acquisition manager
Espanha
LinkedIn

SUSANA FERNANDES
Client acquisition manager
Portugal

LinkedIn

LinkedIn

JORMA REBANE
Visão artificial, IA
Forte experiência no
desenvolvimento de sistemas
de baixa latência em robótica.

Engenharia electrónico
Experiência em electrónica,
UAV-s e prototipagem rápida.

LinkedIn

Forte experiência em design,
estratégia de marketing e
direcção criativa.
LinkedIn

Lightweight mechanics and
composite materials
specialist.

MATTI SILLA
Aerodinâmica

MARTIN KARMIN
Engenharia mecânica

VEIKO RÜTTER
Programação

Especialista altamente
qualificado em aerodinâmica e
propulsão.

Experiência em aviação,
automóvel, mecatrónica e
electrónicos de consumo.

Especialista em
desenvolvimento de hardware
e software.

LinkedIn

SILVAR LAASIK
Marketing, PR

KRISTJAN MÖLLER
Engenharia aeronáutica

LinkedIn

LinkedIn

KRISTJAN KASK
Drone pilot

JEAN-REYNALD
VIVIEN-GAYOUT DE FALCO
Client acquisition manager
França

LinkedIn

TALIS TAMMEARU
Visão artificial

MATTIAS KURVITS
Programação

MARJAN BAREKATY
Web-GIS designer

Experienced Machine Vision
specialist.

Android app and software
developer.

Highly skilled geoinformatics
and machine learning specialist.
LinkedIn

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

krattworks.com

