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VideoRay dünya üzerindeki en büyük uzaktan kumandalı sualtı robotu (ROV) üreticisidir.  
1999 yılında kurulan VideoRay, teknoloji alanındaki ortakları ile birlikte küçük yapılı sualtı 

robotlarının çok geniş bir coğrafyada kullanılmasını mümkün hale getirmiştir.

VideoRay Türkiye distribütörü ASAKUA SU ÜRÜNLERİ LTD.’dir.
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Fotoğraf : Masanobu Shibuya

VideoRay dünyanın en büyük 
uzaktan kumandalı sualtı robotu 
(ROV) üreticisidir. 1999 yılında 
kurulan VideoRay çok amaçlı 
kullanım olanakları sunan küçük 
ROV araçlarını geliştirmek için 
teknoloji ortaklarıyla birlikte 
çalışmaktadır.

Oldukça geniş bir yelpazede 
kullanıma sahip sualtı 
robotlarından dünya üzerinde  
3000’den fazla tedarik eden 

VideoRay her gün, sualtında 
güvenliğimizi sağlayarak, 
kaybolan cisimleri bularak ve 
kurtararak, karada ve denizde su 
yapılarını denetleyerek, dalgıçları 
tehlikleri ortamlardan uzak 
tutarak, kullanıcılarına hizmet 
sunmaktadır.

VideoRay kolay kullanım ve 
bakım imkanı sunan robotik 
sistemleri ile müşterilerine 
sunduğu hizmetlerden gurur 
duymaktadır.

F i r m a H A K K I N D A

VideoRay

BİZLER İÇİN BİR DAHA ASLA 
KAPANMAYACAK BİR KAPI AÇILMIŞTI

        - GEORGES HOUOT + PIERRE WILLM
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Fotoğraf: Alex Messenger

Dünyan ın  dör t  b i r  yan ında  A rama Kur ta rma ve  İ l k  Ya rd ım ek ip le r i  V ideoRay 
ROV ’ la r ın ı  teh l i ke l i  o r tamlarda ,  i h t i yaç  duyduk la r ı  operasyon la r i ç in ,  öze l l i k le 
de  boğu lma kaza la r ında  ku l lan ı r .  Bugüne kadar b i rçok operasyonda V ideoRay 
ROV ’ la r ı  ku l lan ı la rak 100 ’ün  üzer inde  kazazede  haya ta  döndürü lmüştür .
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GÜVENİLİRLİK

Hızla büyüyen sualtı ROV teknolojileri dünyasında güvenilirlik en önemli değerdir. 
Eğer en çok ihtiyaç duyduğunuz anda, sahip olduğunuz ürünün çalışacağından emin 
olamıyorsanız, sizin için ROV sistemi kötü bir yatırıma dönüşmüş demektir. Sanayi 
çevrelerinde VideoRay’in güvenilirliği iyi bilinmektedir ve bu bizim ROV üreticileri 
içinde lider olmamızın bir çok nedeninden sadece biridir. Her gün ihtiyaç duysanız 
da aylarca rafa kaldırsanız da VideoRay siz ihtiyaç duyduğunuz durumlarda her 
zaman güvenle çalışacaktır.

10 yılı aşkın süredir hizmet vermeye devam eden birçok ROV sistemimiz mevcuttur. 
ROV’larımız asgari düzeyde bakıma ihtiyaç duyar ve sisteminiz servise ihtiyaç 
duyduğunda firmamız size hızlı dönüş sağlar. Ürünler tasarlanırken daima bu 
sistemlerimizin geniş bir kullanım alanında uzun yıllar hizmet verebilecek 
şekilde çalışması amaçlanmıştır. Neredeyse yok edilemez yüzer blok, kevlarla 
güçlendirilmiş kablo ve ROV’unuzu koruyan seramik kaplama bu tasarımı daha 
dayanıklı ve güvenilir kılmıştır.

KULLANIM KOLAYLIĞI

Çeşitli sektörler ve operasyonlar için VideoRay ROV’larının ne denli kıymetli 
olduğunu bildiğimiz için, sistemin ve yazılımın kolaylıkla anlaşılabilir, kullanılabilir 
ve kolaylıkla bakımının yapılabilir olduğundan emin olmamız gerekir. Minimum 
eğitim ile kullanıcılar güvenilir ROV pilotlarına dönüşür. Amacımız, tecrübeleri az da 
olsa kullanıcıların görevleri kendi kendilerine yetebilen operatörler olarak başarı 
ile tamamlayabilmesidir. ROV’un kolay anlaşılabilir olması, operasyonlarınızda 
ROV’un becerilerini de kolaylıkla kullanmanızı ve geliştirmenizi sağlayacaktır. 
VideoRay adapte etmiş olduğu modüler konsept ile ROV’ları kullanıcılar için çok 
daha kolay hale getirmiştir. 

ROV operatörleri, sertifikalı VideoRay eğitmenlerinin sunduğu eğitimlere katılarak 
temel kullanım becerileri ve bakım konusunda eğitim alabilir. Kullanım kılavuzuna 
ek olarak sıkça sorulan sorular bölümü ve tartışma forumları ile www.videoray.com 
web sayfası kullanıcılar için sürekli destek vermektedir.

TAŞINABİLİRLİK

Taşınabilirlik VideoRay ROV’larının tasarımında hayati öneme sahiptir.  Ücra 
bölgeler ya da dar çalışma alanlarında ROV’ların sahip olduğu taşınabilirllik 
sayesinde operasyonlar ne denli zor olursa olsun başarı ile sonuçlanır. Taşınabilirlik 
kavramı, sistemin toplam ağırlığının çok daha fazlasını ifade eder. Ölçü, paketleme, 
enerji ihtiyacı gibi özellikler sistemin ne kadar hızlı bir şekilde suya girdiğini ve 
görevin nasıl başarı ile tamamlandığını belirleyen faktörlerdir.

Dayanıklı ve su geçirmez çantası ROV’un taşınma esnasında korunmasını sağlar. 
Asgari oranda enerji ihtiyacı sayesinde VideoRay ROV’lar kalabalık güvertelerde, 
küçük teknelerde ya da otomobilin arka bölümünde kendine rahatlıkla yer bulabilir. 
Peki VideoRay için ideal kullanım yeri neresidir? Sorunun cevabı oldukça basittir; 
sizin nereye gitmeniz gerekiyorsa orası olacaktır.

MÜŞTERİ  HİZMETLERİ

VideoRay ROV’ların başarısının arkasında yatan, onların sadece sahip oldukları 
yüksek teknoloji ve tasarımı değil, aynı zamanda sualtı robotlarını kullanan 
profesyonellerdir. VideoRay daima müşterilerine son teknoloji ve satış sonrası 
hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Peki bizi benzer hedefleri olan rakiplerimizden 
ayıran şey nedir? VideoRay ürün gelişiminde daima kullanıcılarının düşüncelerini 
önemsemektedir. Bu sayede bizler sadece ürünlerimizin nasıl çalıştığını değil, aynı 
zamanda kullanıcıların bu ürünlerle nasıl çalışması gerektiğini de anlamış oluruz. 
Böylelikle taleplerinizi tahmin eder ve olası problemleri doğmadan önce önlemek 
için çalışırız. 

VideoRay başarının büyük oranda yakın müşteri ilişkileri kurmaya bağlı olduğuna 
inanır.  Anlayışımız oldukça basittir; eğer kullanıcılar VideoRay kullanımında başarılı 
oluyorsa, VideoRay firma olarak başarılı olmuştur. Bu nedenle odaklandığımız konu 
sizin başarınızdır.

S u  A l t ı  V İ Z Y O N U 
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Sualtı
UZMANLARI
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VIDEORAY ROV ANATOMİSİ
Sualtı Robotu Kontrol Paneli

LED Işık

Renkli Kamera

Dikey Pervane

Yüzer Blok

Ağırlık Kızakları

Gün Işığında Görünebilir Ekran

Cockpit ROV Yazılımı

Hardisk Üzerine Video Kaydı

Su Geçirmez Çanta

Kablo

Yatay Pervaneler

Sökülebilir Makara Kolu

Dayanıklı Makara Sistemi

Su Geçirmez Çanta

Sökülebilir 
Çanta Kolu ve Tekerlekleri

Kablo Kutusu

Derinlik Sınırı:  300 m (1,000 ft)
Enerji İhtiyacı:  100-240 V AC
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KONTROL PANELİ

Entegre kontrol paneli ROV’un kullanımı için 
ihtiyaç duyacağınız herşeyi kendi bünyesinde 
barındırmaktadır. Kontrol paneli enerji 
ihtiyacını, iletişimi ve video görüntüleri için 
ihtiyaç duyulan arayüzü kullanıcıya sağlar. 
Bilgisayara entegre edilmiş olan VideoRay 
Cockpit yazılımı sayesinde ROV’un kullanıcı 
tarafından rahatlıkla kumanda edilebilmesi 
sağlanmış olur. Panel elektrik çıkışları, usb 
portu ve harici ekran ile görüntü geliştirme 
donanımı olan  LYYN sistemi için çıkışlara 
sahiptir.

KABLO

VideoRay kablosunun tasarımı hem güvenlik 
hem de operasyonel esneklik sağlar. VideoRay 
kabloları modüler özelliktedir. Farklı yüzerlik 
değerleri ya da ölçülerdeki kablolar,  istenilen 
derinlikte çalışabilmeniz için en uygun tercihi 
yapmanıza izin verir. İçerisinde kullanılan 
Kevlar®malzeme sayesinde VideoRay kabloları 
diğer fiber optik kablolardan çok daha güçlü 
ve dayanıklı hale gelmektedir.  Kablolar hasar 
görecek olursa, bu bölüm çıkarılarak kablo ile 
kullanıma devam edilebilir.

AKSESUARLAR
VideoRay ROV sistemleri ihtiyaç 
duyabileceğiniz birçok aksesuar seçeneğini 
sunarak sınıfının en esnek donanım 
alternatiflerine sahip ürünü haline gelmiştir. 
Bu aksesuarların tamamı tak ve kullan 
özelliği ile çalışır. Yazılım güncellemeleri 
otomatik olarak kontrol paneli aracılığıyla 
gerçekleştirilir.

Çaplar (mm) :           7.6 / 9.6 / 11.7
Kopma Kuvveti :      454 kg (1000 lbs)
Maks. Uzunluk :       600 m (2,000 ft)

S u a l t ı  T E K N O L O J İ S İ

SUALTI  ROBOTU

Sualtı robotu VideoRay Pro 4’ün en kolay 
şekilde tanınan parçasıdır.  Sualtı robotu 
kamerayı, ışıkları, dahili sensörleri ve 
manipülatör kol, yüksek çözünürlüklü kamera 
ve sonar gibi birçok opsiyonel aksesuarı 
üzerinde taşıyan parçadır. Pro 4 sualtı robotu 
optimize edilmiş tasarımı, hidrodinamik 
özelliği, güçlü itiş sistemi ve minimalize 
edilen boyutlarıyla başka hiçbir sualtı aracının 
girmeye dahi kalkışmadığı ortamlarda 
görevleri başarı ile tamamlamaktadır.

VideoRay Pro 4 ün sahip olduğu tasarım ve teknoloji bu ürünü ROV pazarındaki en gelişmiş, becerikli ve 
dayanıklı ürün haline getirmektedir. VideoRay Pro4 temel modeli sualtı robotu, kontrol paneli ve kablodan 
oluşur. VideoRay Pro4 manipülatör kol, yüksek çözünürlüklü kamera gibi birçok farklı tak ve kullan aksesuarla 
kullanım imkanına sahiptir.

Otopilot ve GPS Manipülatör
Kol

Multibeam
Imaging Sonar

Yüksek Çözünürlüklü
Kamera

Ultrasonik
Kalınlık Ölçer

Derinlik Sınırı :   300 m (1,000 ft)
Su Altı Robotu :  6 kg (13.5 lbs)
Hız :                     4.2 knots 

Enerji :                 100-240 VAC
Panel Ağırlığı :    16 kg (35 lbs)
İletişim :              RS-485

Gün Işığında Görünebilir Ekran
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Kültür Balıkçılığı Altyapı Bilimsel Araştırmalar

Adli Araştırmalar Askeri Uygulamalar Offshore Petrol ve Gaz
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OFFSHORE
Petrol Platformları
Su Alma Yapıları
Balast Tankları
Mooring Bağlantıları
Sondaj Görüntüleme

Sual t ı  UYGULAMALARI
Profesyonel ROV Düzeneği

Bugüne kadar sa t ımış  o lduğumuz 3000 ’ in  üzer inde  ROV i le  b i r l i k te  müşte r i l e r imiz le  kurduğumuz yak ın  i l i şk i 
sayes inde  ku l lan ıc ı  i h t i yaç la r ına  öze l  o la rak ge l i ş t i r i lmiş  özgün ROV b i leşen le r i  ve  aksesuar la r ı  hakkk ı ında  eşs iz 
b i r  b i lg i  kaynağ ına  sah ip  o lduk .  V ideoRay Pro  4  tasar ımında  p ro fesyone l  i h t i yaç la r göz t i l e rek ,  ko lay ku l lan ı lab i l i r , 
raha t l ı k la  taş ınab i l i r ,  çok yön lü  ve  mal i ye t  e tk in l iğ i  yüksek tekno lo j i l e r sayes inde  görev le r ko lay ık la  i l k  denemede 
başar ı  i l e  tamamlanab i lmekted i r .  V ideoRay Pro  4  b i r  a rama kur ta rma görev inde ,  da lg ıç la r ın  u laşamayağ ı 
o r tamlarda  yap ı lacak b i r  a l t yap ı  ince lmes inde  ya  da  sua l t ında  de f ine  a ra rken ,  k ı sacas ı  ne  amaçla  o lu rsa  o lsun 
gerçek leş t i r i l ecek bütün  görev le rde  ih t i yaç la r ın ı z ı  ka rş ı laya rak a rad ığ ın ız ı  bu lman ız ı  sağ layacak t ı r .

SİLAHLI KUVVETLER
Patlayıcıların Etkisizleştirilmesi
Mayın Arama
Arama Kurtarma
Liman Güvenliği
Karina İncelemeleri
İzleme ve Keşif

ADLİYE
Arama Kurtarma
Boğulma Müdehalesi
Buz Altı Arama
Liman Güvenliği
Delil Arama Bulma
Dalgıç Takip

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Çevresel Kontrol
Hidrografik Değerlendirme
Deniz Hayatının Gözlemi
Habitat Gözlemi
Üniversite Araştırmaları
Sualtı Arkeolojisi

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI
Ağların Kontrolü
Mooring İncelemesi
Yemleme Operasyonu
Yetiştiricilik Operasyonu
Balık Kayıplarının İncelenmesi
Ölü Balıkların Çıkarılması

ALTYAPI
Hidrolektrik Santral İncelemeleri
Su Setlerinin İncelenmesi
Su Tanklarının İncelenmesi
Rezervuar İncelemeleri
Köprü Ayaklarının İncelenmesi
Su Kanalı İncelemesi

GEMİ KURTARMA
Hasar Tespit Raporları
Saha İnceleme / Değerlendirme
Ticari Dalışların Gözlemi
Sualtı İnşaatları 
Kalite Kontrol / Dalış Güvenliği
Korunaklı Bölgelerin İncelenmesi

SPOR VE DALIŞ
Batık Yer Belirleme
Batık Yer Değerlendirme
Batık İçerisine Giriş
Sualtı Yaşamı Gözlemleme
Dalgıç Olmayanların İçin Sualtı Tecrübesi
Sportif Balıkçılık
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6 Pro 4 ROV  •  günde 24 saat

40,000+ saat video görüntüsü
Costa Concordia Kurtarma Projesi - Isola del Giglio, İtalya
              - Titan Gemi Kurtarma ve iROV Sualtı Hizmetleri 
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10 Yetkili Servis Merkezleri

VideoRay stratejik olarak dünyanın birçok 
bölgesinde tam yetkili servis merkezleri açarak 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  Bu 
merkezler VideoRay ROV’larında karşılaşılabilecek 
sorunları en hızlı şekilde tanımlayıp tamir 
edecek şekilde eğitilmişlerdir. Ayrıca bu 
merkezlerde, tamirat süresini azaltabilmek adına 
ihtiyaç duyulabilecek bütün yedek parçalar 
blundurulmaktadır.
 
VideoRay Yetkili Servisleri :
 

• İngiltere - Atlantas Marine
• İngiltere - Buccaneer Ltd.
• Norveç - Miltronic as
• Belçika - De Zeeman Pro NV/SA
• Avusturalya - Imbros Pty Ltd
• ABD - VideoRay LLC

VideoRay Profesyonelleri

Sahip olduğu bayi ağı ile dünyanın birçok farklı 
bölgesinde VideoRay, müşterilerine kaliteli satış, 
destek ve servis hizmeti sunmaktadır. VideoRay’in 
birlikte çalıştığı bu firmalar sualtı dünyasının en 
yüksek teknolojiyle donatılmış ürünlerinden birini 
sizlere sunar.

Her bir VideoRay bayi;
 

• Tanıtım için VideoRay ROV’un en gelişmiş mod-
eline sahiptir.

• Sahip olduğu ROV ile müşterilerine sahada 
tanıtım yapabilir.

• Parçalar ve aksesuarlar hakkında bütün 
sorularınızı cevaplar.

• ROV için servis hizmeti sunar veya en yakın 
yetkili servisine sizi yönlendirir.

• En üst düzeyde profesyonellikle hizmet sunar.

Amerika

VideoRay Genel Merkezi 
Pottstown, PA, ABD

New England,  Körfez Bölgesi, 
ve Güney Amerikada bayiler
bulunmaktadır.

Avrupa, Afrika

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu 
bölgesinde 20 den fazla 
bayi bulunmaktadır.

İngiltere ve Norveç’te 3 adet 
tam yetkili servis merkezi 
mevcuttur.

Pasifik Bölgesi

Singapur, Japonya, 
Malezya, Hindistan ve Yeni 
Zelanda’da bayilerimiz 
bulunmaktadır. 

Avusturalya’da tam yetkili 
servis merkezi mevcuttur.

Global  Sat ış  Ağı
VideoRay Türkiye distribütörü ASAKUA SU ÜRÜNLERİ LTD.’dir.
Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower K:8 D:52, Bayraklı, İzmir, TÜRKİYE
TEL1 : +90 232 4359011 / TEL2 : +90 232 2900630 / FAKS : +90 232 4359077  
www.asakua.com / info@asakua.com
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Ar t ık  V ideoRay ROV’ lar ı  mayın tespi t  ve  imha g ib i  teh l ike l i  görev lerde 
dalg ıç lar ın  yer in i  a lmaktadı r.  S i lah l ı  kuv vet ler V ideoRay s is temler in i 
pat lay ıc ı  maddeler in  tespi t i ,  imhası ,  l iman güvenl iğ i ,  gemi  a l t ı  inceleme, 
mayın devre  d ış ı  b ı rakma,  is t ihbarat ,  te f t iş  ve  keş i f faa l iyet ler i  g ib i  b i rçok 
görevde başar ı  i le  kul lanmaktadı r.
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www.asakua.com Sayfamızı ziyaret ediniz
www.asakua.com

ASAKUA SU ÜRÜNLERİ LTD.
ANKARA CADDESİ NO : 81 BAYRAKLI TOWER

K: 8 D: 52, BAYRAKLI, İZMİR, TÜRKİYE

Tel.    +90 232 435 9011

Tel.    +90 232 290 0630

Faks  +90 232 435 9077

email: info@asakua.com 

Bize Ulaşın


