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ROVCAM systemet

Installert på ROV

ROVCAM er utviklet i sammarbeid med 
oppdretsnæringen som ønsker seg et 
digitalt verktøy som sammen med det 
visuelle gir best mulig kontroll av 
installasjonene under vann. Digital 
billedkvalitet og høy lysfølsomhet gjør at en 
enkelt og direkte kan oppdage feil og 
mangler på installasjonene.

Kvaliteten på kameraet kombinert med 
rik�g lysmengde gir so�waren mulighet �l 
å oppdage sår og hull i ne�et. So�waren gir 
mulighet �l å se�e digitale merker i filmen 
samt kommentarer som digitalt festes �l 
filmen.

Kamerasystemet effek�viserer �den det tar 
og undersøke merden for hull, og gir også 
rapport i tekst og videoku� som sikrer et 
godt dokumentasjonsgrunnlag.

Systemet festet på en ROV gjør det enkelt 
og filme både fra innsiden og utsiden av 
merden. Systemet kan i modifisert (mindre) 
utgave kobles �l dykkerutrustning. 

De�e verktøyet kan i �llegg brukes �l kontroll 
av ankerkje�nger, tauverk og på andre vitale 
vanskelig �lgjengelige områder som f.eks 
skroget - propell på en båt eller lignende.

Vi kan enkelt montere utstyret på en  ROV. 
Her er vi avhengige av fiberkobling for å 
kunne overføre de digitale signalene fra 
kamera. 

Versjonen vi nå selger er manuell. Det betyr 
at brukeren må markere i filmen med et par 
musetrykk ved mistanke eller godt synlig 
«skade».
I e�erkant kan man zoome i film for å granske 
«skade» nærmere. Kommentarene som er 
skrevet kan i e�er�d redigeres - sle�es.

Vi jobber nå med utvikling av AI so�ware som 
automa�sk skal forestå sjekk av filmen. Denne 
vil i e�erkant (når den er klar), enkelt kunne 
legges �l eksisterende so�ware.  



ROVCAM software

Tilgang �l oppsummering 

og s�llbilde av bokmerke sammen 

med eventuelle notater, �dspunkt, 

dybde og heading.

Bokmerking av �d i videostøm 

med notater for senere referanse. 

Tilgang �l navigasjon av videostrøm via 

felt- og bokmerker for avlesning 

av notater og bildeinspeksjon.

Under inspeksjon henter man inn 

data fra ROV sammen med�dsstempel, 

dybde, retning, fart og temperatur m.m.

Opptak og 
rapporteringsverktøy i samme 

programvare.

Brukerinns�llinger for kamera.

Mulighet for endring av bla. oppløsning, 
eksponering, kodek og lagringssted.



Illustrasjon av ferdigmontert kamerasystem
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Sjekk vår ne�side for flere produkter og følg oss gjerne på facebook.
                                               

 Det er også mulighet for å kontakte oss direkte på telefonnummer 38  32 77 00 eller via 
en av våre salgskanaler for en hyggelig samtale om nåværende og frem�dige produkter.
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