
TRM®  
TakTyczny RoboT MioTany

TRM® może być wprowadzony do akcji wewnątrz obiektu lub w otwartym terenie w celu dokonania 
zdalnego rozpoznania optycznego i nasłuchu  z bezpiecznej dla operatora odległości.

TRM® utrzymuje pełną sprawność do działania po zrzucie z wysokości do 9 m na twarde podłoże.

Oferowana obecnie druga generacja robota z zastosowanymi nowymi, cichymi napędami i poręcznym 
panelem sterowania czyni z TRM® sprzęt jeszcze lepszy niż dotychczas.  

TRM® Taktyczny Robot Miotany to małe urządzenie do zastosowań wspomagających 
operacje prowadzone w trudnodostępnym i niebezpiecznym otoczeniu. TRM® powstał 
jako odpowiedź na zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozpoznanie terenu i obiektów 
prowadzone przez jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne.
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L.p. Parametr Wartość

1 Masa robota w wersji podstawowej 1,5 kg
2 Prędkość maksymalna 3,5 km/h
3 Maksymalny kąt podjazdu 25°
4 Zasięg rzutu robotem 15-20 m 
5 Maksymalna wysokość upadku < 9 m
6 Zasięg robota w budynkach 30-100 m 
7 Zasięg robota na otwartej przestrzeni 100-350 m 

8 Wyposażenie podstawowe Kamera, mikrofon, oświetlacz LED  
światła białego i/lub oświetlacze LED IR

9 Czas pracy robota od 2 do 4 h (w zależności od wykonywanej misji)

Dane techniczne
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W związku ze strategią ciągłego udoskonalania produktów, PIAP zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu oraz konstrukcji produktów opisanych  
w niniejszej ulotce bez wcześniejszego powiadomienia.

Unikatowe cechy robota TRM®
• cichy układ napędowy,
• możliwość bezstopniowej regulacji kąta widzenia kamery w pełnym zakresie 360°,  

bez konieczności użycia narzędzi,
• możliwość zastosowania różnego rodzaju oświetlaczy LED,
• możliwość wyzwalania granatów hukowo-błyskowych,
• niewielka masa i wymiary zewnętrzne panelu sterowania,
• nagrywarka cyfrowa zintegrowana z panelem sterowania,
• możliwość użycia trzech robotów sterowanych z jednego panelu sterowania.

Zastosowania TRM®:
• inspekcja i rozpoznanie terenu i obiektów,
• nasłuchiwanie dźwięków i rozmów w bezpośrednim otoczeniu robota,
• działanie w różnych warunkach oświetlenia,
• możliwość oświetlania celów lub niebezpiecznych przedmiotów,
• możliwość rejestracji obrazu i dźwięku na karcie SD,
• możliwość zastosowania do działań dywersyjnych.


