Ronin 2
Radi savu mantojumu
Dārgie DJI lietotāji,
Šodien esam lepni paziņot par Ronin 2 izlaišanu, Ronin 2 ir radīts kā rokās turama stabilizācijas platforma, taču tagad ir
daudz savietojamāks ar dažādām lidojošām platformām, auto stiprinājumiem, Cablecam un Steadycam sistēmām. Lielāks
motoru griezes moments ļauj uz Ronin 2 uzlikt daudz lielākas un smagākas kameras komplektācijas un jaunais GPS
algoritms dod iespēju kvalitātīvi strādāt augsta stresa situācijās un vidē. Neskaitot dažādus uzlabojumus, Ronin 2 lietotājiem
nodrošina jauna līmeņa stabilizēšanas opcijas.

Galvenās iezīmes
Spēcīgs
Ronin 2 eksistē, lai filmu veidotāji kadrus, kas dzīvo
viņu galvās varētu noķert arī dzīvē. Uzlabotie motori ar
lielo griezes momentu nodrošina lielāku iespēju variēt
ar kameru komplektācijām. Augsta izturība pret vēju
un G-force spēku, ja stabilizators uzmontēts uz
māšīnas stiprinājuma vai pie gaisā lidojošas
platformas.

Savietojamība
Nav svarīgi vai tā ir parasta DSLR vai profesionāla kamera ar kino
lēcām un pārējiem aksesuāriem, Ronin 2 to nostabilizēs.

Kameru savietojamība:
RED Dragon | ARRI Alexa Mini | Black Magic Ursa Mini | Canon
C300 | Sony FS7 | More Cameras

Lielāks griezes monemts, vairāk spēka un tā pati precizitāte

Atbalstāmie aksesuāri

Astoņas reizes jaudīgāki motori par iepriekšējām versijām,

Ar jauno Ronin barošanas opciju, pirmās

Ronin 2 spēj izturēt pretestību līdz pat 120 km/h ar svaru

nepieciešamības aksesuāri, kā DJI Focus un

līdz 13kg. Mēs palielinājām jaudu neziedojot kontroli. Ar

bezvadu video signāla raidītāji, var tikt savietoti

kodētiem motoriem un ekstrēmu precizitāti 0.02°.

ar Ronin 2 barošanas bloku.

Daudzpusība
Jauna dizaina atdalāmais Grip rāmis ļauj Ronin 2 novietot bez kādiem statīviem un ir viegli atdalāms, kad apakšējā rāmja
daļa nav nepieciešama. Ronin 2 ir arī daudz vieglāk savietojams ar droniem, krāniem, Cable cam un Steadycam
sistēmām un vēl vairāk.

Vienkāršs
Ronin vienkāršība ir palielināta līdz ar Ronin 2, padarot tā
lietošanu vēl vieglāku kā jebkad. Viss sākot ar kameras
uzstādīšanu, balansēšanu un regulāciju, beidzot ar strāvas
avotu aksesuāriem un transportēšanu ir padarīts, lai Ronin
2 lietojums ir vienkāršs un ātrs.

Iebūvēts ekrāns
Ronin 2 uzstādijumiem un to regulācijai iebūvēts uzticams ultra-bright skārienjūtīgs ekrāns, lai racionalizētu un paātrinātu
stabilizatora uzstādīšanu. Pogas ieskaitot motoru nopauzēšanu un citas tagad ir viegli pamanāmas un ērti sasniedzamas.
Intuitīva programmatūra
Plaši rafinēts ar jaunu dizaidu un paplašinātu satbilizatora Assistant aplikāciju, ļauj veidot saturu ar minimālu piepūli,
izmantojot jaunās finkcijas kā CamAnchor, Timelapse un Panorama, paredzot pilnu sistēmas kontroli pār Ronin 2.

Inteliģents
Uzlabotā inteliģence nozīmē, ka filmu veidotāji spēj uzņemt kadrus, kurus agrāk varēja uzņemt tikai ar lielu pieredzi un
papildus aparatūru. No vieglas kontroles līdz uz studiju orentētām funkcijām.
Panorama

Timelapse

CamAnchor

Integrēts
Strāvas sistēma tagad ir cieši integrēta Ronin 2, lai
nodrošinātu Ronin 2 motoru, uzstādītās kameras un
papildus aksesuāru barošanas iespēju, bez papildus
vadiem un strāvas avotiem. Izmantojot duālo akumulatoru
sistēmu filmu veidotāji to var ātri nomainīt (Hot-Swap),
paildzinot tiešās filmēšanas laiku.

Hot-Swap Akumulatori
Divi akumulatori uz Ronin 2 un iespēja darboties tikai
ar vienu, sniedz iespēju filmēšanas laikā veikt
akumulatoru nomaiņu un to uzlādi.

Aksesuāru barošana
Uzstādītās kameras, monitori vai aksesuāri, ieskaitot DJI
Focus var tikt baroti ar Ronin 2 akumulatoriem, izmantojot
integrēto vadu un savienojumu sistēmu, bez papildus
traucējošiem vadiem.

Uzticams
Katrs Ronin 2 elements ir dizainēts lai palielinātu uzticamību, sākot ar izgatavošanas materiāliem līdz šļakstu drošiem
motoriem, vadu pārvaldībai un to samazināšanai. Viss šis kopums rada sistēmu, kas nodrošina filmēšanas iespējas
visprasīgākajos apstākļos.

Karbona uzbūve
A Karbona uzbūve Ronin 2 padara noturīgu un labi strādājošu
sliktos laikapstākļos. Vieglums un izturīgums nodrošina
uzticamību dažādos testēšanas scenārijos.

Ultra-izturīgi akumulatori
Robusti un elestīgi ekstrēmos laikapstākļos, Ronin 2 pašsildošie
akumulatori nodrošina stabilu strāvas piegādi temperatūrā līdz pat
-20°C un augstas temperatūras apstākļos. Duālie akumulatori spējīgi
darboties vienlaicīgi un neatkarīgi viens no otra, nodrošinot
nepārtrauktu strāvas piegādi filmēšanas laikā.

Integrēts GPS
Iebūvēts GPS sniedz informāciju par Ronin 2 stabilizācijas pāatrinājumu un ātrumu, kas ir svarīgi, lai saglabātu
nemainīgu kameras pozīciju pārvietojoties lielā ātrumā.

Specifikācija
Vispārējā
Iebūvētās funkcijas



Operation Modes
Underslung Mode
Upright Mode
Briefcase Mode
Handheld, Car Mount, Aerial, Tripod, & Steadicam Mode



Iebūvēts, neatkarīgs IMU modulis



DJI Advanced 32-Bit ARM Procesors



DJI Specialized Gimbal Drive motori ar enkoderiem



Duālā akumulatoru sistēma



Bluetooth Modulis



D-Bus uztvērēja atbalsts




2.4 GHz/5.8 GHz
uztvērējs
Temperatūras sensori



Iebūvēts skārienjūtīgs panelis



Iebūvēts GPS



USB Type-C savienojums



Strāvas un video signāls caur Slip Ring

Papildus
Kameras plātnes dimensijas

Maksimālais dziļums no kameras gravitācijas centra
bāzes plātnes: 245 mm
Maksimālais augstums nomērīts no kameras augšējās bāzes platnes: 165 mm
Maksimālais platums: 180 mm

Strāva aksesuāriem

14.4 V x 4 Kameras būris (kombinēts 8 A), 12.6V x 2 Pan Motor (Kombinēts 4 A), 12.6 V x1 P-

Savienojumi

Tap (8 A)

GCU ievades strāva

Intelligent akumulators: 4280 mAh-22.8 V

Savienojumi

2.4 GHz/5.8 GHz Pults; Bluetooth 4.0; USB Type-C

PC Assistant Programmatūra Windows 7 vai jaunāks; Mac OS X 10.11 vai jaunāks
Prasības
Mobilās ierīces Assistant
Programmatūra

iOS 9 vai jaunāks; Android 4.4 vai jaunāks

Prasības
Mehāniskais un elektriskais raksturojums
Darbības strāva



Statiskā strāva: 300 mA (@22.8 V)



Dinamiskā strāva: 500 mA (@22.8 V)



SLēgtu motoru strāva: Max 15 A (@22.8 V)

Darbības temperatūra

-20oC ~ 50oC

Svars

Ieskaitot rokturi: 5.5 kg
Neskaitot rokturi: 4.2 kg

Stabilizatora dimensijas

Neskaitot rokturi: 350 mm (platums) x 416 mm (dziļums)x 530 mm (augstums)
Ieskaitot rokturi: 630 mm (platums) x 416 mm (dziļums) x 720 mm (augstums)

Darbības izpildījums
Kravnesība
(Atsauces lielums)

13.6 kg

Lenķa vibrācijas diapazons

± 0.02o

Maksimālais kontroles
rotācijas ātrums

Pan axis: 400o/s
Tilt axis: 360o/s
Roll axis: 360o/s

Mehāniskais gala punkts

Pan axis kontrole: 360o nepārtraukta rotācija

Diapazons

Tilt axis kontrole: ±135 o
Roll axis kontrole: ± 220o

Rotācijas kontroles
diapazons

Pan axis kontrole: 360o nepārtraukta
rotation Tilt axis kontrole: +45o to -135o
Roll axis kontrole: ± 45o

