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System „Take Control” - System do lokalizacji i przejmowania kontroli nad dronami/BSP 

 

Opis zagrożeń: 

Ponieważ drony stają się szybsze, mniejsze, tańsze i bardziej śmiercionośne, z możliwością przenoszenia 

ładunków niebezpiecznych, konieczne jest zastosowanie środków zaradczych zapewniających 

bezpieczeństwo publiczne. Drony stanowią szeroki wachlarz zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i 

bezpieczeństwa narodowego. Prometheus S.A. konkluduje, że technologia dronów stale się rozwija, 

tworząc nowe i bardziej istotne wyzwania, takie jak roje dronów korzystające z wstępnie 

zaprogramowanych platform powietrznych. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na środki zaradcze, 

zespół firmy SKYLOCK, reprezentowanej przez Prometheus S.A. na terenie Polski, opracował elastyczne, 

wielowarstwowe rozwiązanie antydronowe. Zapewnia ono niestandardowe rozwiązanie spełniające 

wymagania taktyczne każdego obiektu, od lotnisk i infrastruktury krytycznej po siedziby rządu czy grup 

żołnierzy oraz baz wojskowych.   

 

O systemie „Take Control”: 

Autonomiczny system przeciwdziałania i lokalizacji dronów zaprojektowany dla środowisk miejskich, aby 

przejąć kontrolę nad nieautoryzowanymi komercyjnymi dronami i zmusić do bezpiecznego lądowania w 

wyznaczonej bezpiecznej strefie. System działa bez zakłócania komunikacji Wi-Fi i sygnałów GPS.  System 

może współpracować z istniejącą infrastrukturą bezpieczeństwa i teletechniczną, nie wymaga stałego 

podłączenia do internetu.  Sygnały alarmowe mogą być przesyłane do centrum nadzoru w dowolnym 

miejscu i być częścią ekosystemu bezpieczeństwa dla danej organizacji. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Częstotliwości: 2,4-2,5 Ghz i 5,725-5,875 Ghz i 430-435 Mhz i 902-928 Mhz 

Moc nadawania: <1 W (konfigurowalna na życzenie) 

Antena: zestaw 7 anten na maszcie 

Zasięg: 4 km linii wzroku (LOS) w 2,4 GHz przy mocy nadawania> 1 W przy użyciu anteny dookólnej. 

Zasięg zależy od typu anteny, mocy nadawania i ukształtowania terenu. 

Tryby pracy: tryb wykrywania; tryb Automatycznej Obrony;  tryb Obrony Manualnej 

 

Obsługiwane modele dronów: 

95 procent modeli komercyjnych dronów i aparatury sterującej, prosimy o kontakt ze PROMETHEUS S.A. 

w celu uzyskania pełnej zaktualizowanej listy.  Lista aktualizowana jest kilka razy w roku, i jest 

przekazywana za dodatkową opłatą abonencką. 

 

Architektura: 

Integracja z systemami i czujnikami zewnętrznymi: otwarta architektura i standardowy interfejs 

ułatwiający integrację z czujnikami zewnętrznymi (np. akustycznymi, radarowymi, EO / IR, efektorami 

kinetycznymi lub laserowymi) 

Waga: 27,2 kg 

Napięcie robocze: 10-32 VDC 

Pobór mocy: 360 W (12 A przy zasilaniu 30 VDC) 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU: 

• Wyznaczanie Stref zakazu lotów, monitorowanie tras przelotów, miejsca lądowania. 

• Wykrywanie i neutralizacja dronów oraz rojów dronów. 

• Biała lista autoryzowanych dronów do lotów w obszarach chronionych. 

• Integracja z systemami VMS. 

• Przejęcie automatyczne lub ręczne. 

• Brak zakłócania systemów WiFi oraz GPS – bezpieczne użytkowanie w strefach krytycznych z punktu 

widzenia łączności i pozycjonowania. 

• Możliwość śledzenia wielu dronów. 
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