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ROVEEE ekstrem çevre kefişleri için 
uzaktan kumandalı aracın kısaltmasıdır. 

 ROVEEE'nin bu son sürümü, neredeyse on  
 yıl süren araştırma ve geliştirmenin bir  
 ürünüdür; toplu müşteri geri bildirimleri ve 
 alan deneyimleri entegre edilmiştir. 

Bu sürümün heyecan verici yeni özellikleri 
aşağıda belirtilmiştir; 

VEKTÖR İTİCİLER 

Bu vektörel iticiler, fırçasız, dişsiz ve 
tamamen yağ ile kompanse edilmiştir. 
ROVEEE'nin eşsiz itici dizaynı, sınıfındaki en 
kompakt itici olarak paketlenmiş ve en 
yeni itici güç teknolojilerini 
birleştirmektedir. 

Gelişmiş teknoloji ile sağlanan kısa boyu 
sayesinde, 15'den 30 dereceye kadar 
koruyucu ROV çerçevesi dışına çıkmadan 
vektörlenebilir olarak kullanıcıya nerede 
ihtiyaç varsa, nereye gideceği gücü 
yönlendirmesine olanak tanıyor. "Daha 
fazla çekme gücü için daha az vektör, daha 
fazla manevra kabiliyeti için daha fazla 
vektör." 

Ürünün yapısı, en kaliteli, tamamen metal 
iki parça işlenmiş alüminyum alaşımlı 
kasadır. 



İTİCİ AYARLARI 

ROVEEE, üç farklı itici düzeninde 
ayarlanmaktadır. Her zaman işiniz için 
doğru ROVEEE'yi bulacaksınız. 

ÜÇ-İTİCİLER 

Işık ancak çoğu denetleme işi için 
yeterince güçlüdür. 

DÖRT-İTİCİLER 
Yan itici eklenerek Dünya'nın en iyisi 
oldu. 

BEŞ-İTİCİLER 

Her yöne tam simetrik güç. 

  Opsiyon: Ek ikinci dikey itici takılabilir. 



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO YAYINI 

Yüksek çözünürlüklü 1200 HTVL video 
yayını, derinliği, pusula yönünü, su 
sıcaklığını ve diğer sistem durumunu 
içeren yararlı veriler  mini ROV'lar arasında 
benzersiz olan bir kompakt kumanda 
konsolunda paketlenmiştir. 

Otomatik kaydetme ve otomatik izleme 
gibi otomatik pilot işlevleri standart olarak 
gelmektedir. 

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA 

ROVEEE, kılavuzluk sağlaması için ana 
standart çözünürlüklü kamera ile gelir, ana 
kamera ile baktığınız her şeyi HD'de 
kaydetmenizi sağlayan kendi GoPro HD 4K 
kameranızı bağlamanıza izin vermek için 
benzersiz ve uzaktan döndürülebilir bir 
montaj mekanizması oluşturulmuştur. 

GoPro tarafından desteklenen 300 
metrelik derinlik 4K HD kamera bir 
seçenektir.



KATI ALAŞIMINDAKİ EN 
İYİ ŞASİ 

ROVEEE’s Unistructure™ şasi, çok sert 
alüminyum alaşımdan oluşan sağlam bir 
bloktan hassas bir şekilde işlenmiştir. 

Bu çok işlevli kısım ROVEEE'nin ana yapısal 
öğesidir ve aynı zamanda tüm elektroniği 
ve diğer aktif bileşenleri korumaktadır. 
Amacı ağırlığı en aza indirgeyerek ve 
katılığı en üst düzeye çıkarmayı 
desteklemektedir. Güç kaynakları, 
sensörler, devirme mekanizmaları, sabit 
aydınlatma, basınç toleransı ve ultra 
verimli soğutma için tamamen yağla 
dengelenmiş olan bu hafif ancak çok 
sağlam ve sert yapı tarafından 
korunmaktadır. 

Bu Unistructure™ ROVEEE başkalarının 
yapamayacağı yerde işine devam ederek, 
böylece işinizi zamanında ve mantıklı bir 
bütçeyle bitirebilmenizi sağlar. 

EKSTRA SABİTLİK 

Taşıma kuvveti merkezi ve aracın en 
altındaki ROVEEE'nin kompakt 
Unistructure™ tarafından sağlanan ağırlık 
merkezi arasında daha iri bir ayrımla sabit 
ancak daha büyük ve pahalı ROV'larla 
eşleşebilir. 



GENEL ÖZELLİKLER 

300 metre derinlik 
 Yağ dengelemeli iticiler 
18.9 kg sualtı ünitesi’nin havadaki ağırlığı (5 
İticili) 
17.8 kg sualtı ünitesi’nin havadaki ağırlığı (4 
İticili) 
16.6 kg sualtı ünitesi’nin havadaki ağırlığı (3 
İticili) 
Toplam sistem ağırlığı 60 kg 
Elektrik Girişi 240V AC 
50/60hz  

Robot ebatları: 
63 cm Boy 
31 cm  En 
29 cm Yükseklik 

GÖRÜNTÜ 

1200 HTVL Yüksek Çözünürlüklü Kamera 
NTSC veya PAL opsiyonu 
Süper geniş dinamik mesafe   
0.01 lux’e kadar kamera hassasiyeti  
Uzaktan kontrollü eğimli kamera (135 derece eğim 
açısı) 
3200 lumen LED ışık 
GoPro HD için kamera üzerine takma yeri 

               Opsiyon 1: HD 4K 300m-derinliğe dayanıklı kamera 
kılıfı Go Pro tarafından üretilmektedir. 

   Opsiyon 2: Renkli arka kamera ve ışık eklenebilir. 

İTİCİLER 

Yağ dengelemeli iticiler 
15-30 derece vektör açı ile direk sürüş 
Fırçasız sabit mıknatıslı motor 
95 mm pervane çapı 
Her iticinin itme gücü 3.6 kgf’dir. 
Her itici 122 watt enerji 
tüketmektedir. 
Eloksallı alüminyum kaplama 



KONTROL KONSOLU 

12-inch ekran 
Su geçirmez kutu 
Kompozit video çıkışı 
Derinlik,ileri,geri, sağ ve sola dönüş ve 4 ve 5 
iticili model için yanal ilerleme kontrolleri 
Kamera açısı ve ışık hassasiyet ayarı 
Otomatik pusula baş ve otomatik 
derinlik fonksiyonu 
Derinlik göstergesi ( düzeltilmiş su 
sıcaklığı ) 
Pusula Başı (düzeltilmiş cayro ve akselerometre) 

KABLO 

Güçlendirilmiş Kevlar kablo 
11.5 mm çap  
Nötr yüzerlik 

  Düğüm olmama özellikli 

TAŞIMA ÇANTASI 

Su Geçirmez 
Tekerlekli çek çek modeli  

  Tüm ekipmanlar tek kutuda muhafaza edilir. 

PARÇA GARANTİSİ 

Standart garanti 1 yıl veya 300 operasyon 
saati. Hangisi önce gelirse.  
Garanti uzatma 2 yıl veya 300 operasyon saati. 
Hangisi önce gelirse. 

Parça değiştirme garantisi tüm üretim 
hatalarını kapsar. Kablo ve pervaneler 
hariçtir. 



3-İTİCİLER*

4 - İTİCİLER* 
1 x 4 İtici ROVEEE 

    1 x 30 metre** Kablo 
    1 x Taşınabilir Kontrol Konsolu 

5 - İTİCİLER* 
1 x 5 İtici ROVEEE 

    1 x 30 metre** Kablo 
    1 x Taşınabilir Kontrol Konsolu 
  1 x Taşıma Çantası 
  1 x Taşıma Çantası 

* Tüm ROVEEE'ler 300 metrelik derinliklere inebilecek şekilde derecelendirilmiştir.
** Kablo uzunluğu 400 metreye kadar yükseltilebilir. 
*** Ek ikinci dikey itici takılabilir. 

1 x 3 İtici 
 ROVEEE 

1 x Taşınabilir  
Kontrol Konsolu 

1 x 30 metre** 
Kablo 

1 x Taşıma 
Çantası 



a 
 

AKSESUARLAR 

YEDEK KABLOLAR 
75 Metre 

150 Metre 
300 Metre (makaralı)      
400 Metre (makaralı) 

Opsiyon: Kablo makarası 150 ve 75 metre altı içindir. 

 
 

 
  Somon Pens 

Ağ Yenileme 
Sistemi 

Pens 
(Robotik Kol) 

Boru İtici 

Makaralı 
Tekerlekler 

 
 

4K HD Kamera 
300 metre derinlik 

(GoPro ile çalışır) 



  YEDEK İTİCİ PARÇALAR 

YEDEK KONTROL KONSOL SETİ 

 

ROVEEE ONARIM SETİ 

Yardımcı 
Işıklandırma 

(1,600 Lümen) 

Trictech Sonar 
Opsiyon (Geçmeli) 

MicronNav USBL 
Tritech UK 

Dikey İticiler 
Yatay İticiler 

Yedek Kontrol 
Konsol Seti 

 
 

Dijital Video 
Kaydedici 

Alaşımlı Başlıklar 

Alaşımlı Pervane 

Onarım Seti İçindekiler: 

a) 5 x Alaşımlı Pervane
b) 5 x Yağ Keçesi
c) 1 x Tork Anahtar ingiliz Anahtarı
d) 1 x 190 diş Triger Kayışı
e) 1 x Yağ Tıpası Aleti
f) 1 x Motor Sürücüsü
g) 2 x Karma İngiliz Anahtarı
h) 1 x Subconn Yağlayıcı
i) 1 x Kamera Programlama Kablosu
j) 1 x Fotoğraf Makinası Çektirmesi
k) 1 x Yağ Keçesi Montaj Aleti
l) 1 x Kompansatör Ayarlama Aracı
m) 1 x Hassas Alet Seti
n) 10 x ROVEEE Çıkartması
o) 10 x Kancalı Pimler
p) 47 x O-Ring Set
q) 1 x Su Geçirmez Kılıf

Parça Garantisi 

Standart garanti 1 yıl veya 
300 işletim saatinden hangisi 
önce gelirse verilir. 
Garanti süresinin uzatılması 
(hangisi önce geliyorsa 2 yıl 
veya 600 saattir) ücretlidir. 
Üretim kusurları ile ilgili 
parça değişim garantisi 
vardır. (Kablo ve pervane 
dışında) 


	VEKTÖR İTİCİLER
	İTİCİ AYARLARI
	/ÜÇ-İTİCİLER
	/DÖRT-İTİCİLER
	/BEŞ-İTİCİLER
	/YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO YAYINI
	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA
	KATI ALAŞIMINDAKİ EN İYİ ŞASİ
	/EKSTRA SABİTLİK
	GENEL ÖZELLİKLER
	GÖRÜNTÜ
	/İTİCİLER
	/KONTROL KONSOLU
	/KABLO
	TAŞIMA ÇANTASI
	PARÇA GARANTİSİ

