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1 Introduksjon 

1.1 Generell informasjon  

Stealth Cleaner 
Ny løsning for notvask og inspeksjon! 

 

Stealth Cleaner er markedets meste effektive, skånsomme og innovative løsning for 

notvask og inspeksjon. Robotoen er 100% «frittsvømmende» og med en kraft, hastighet 

og bevegelighet som overgår alle andre løsninger i markedet. Dette gir en unik 

effektivitet under vask og inspeksjon av nøtene.  

Roboten er utviklet av Abyss Group i samarbeid med Kystdesign AS, og selges globalt 

gjennom selskapet ocein AS – ocean innovation.  

Kystdesign er en av verdens mest anerkjente leverandør av offshore arbeids ROV. 

Stealth Cleaner er en fullverdig inspeksjons-ROV med 4 avanserte vidvinkel kamera og 

unik 360 graders manøvrerbarhet.  

En kombinasjon av lavere trykk og større flow vasker noten effektivt og reduserer slitasje 

på impregnering og notlin. Da det ikke er noen skarpe kanter eller bevegelige deler som 

kan skade noten. 

Patentert verktøy, og et unikt design vasker rent også i spissen, rundt bunnringfester og 

andre vanskelig tilgjengelige steder i noten. Og for både lommeboken og med tanke på 

miljøet gir hel-elektrisk drift lavere energiforbruk og ingen fare for oljelekkasje. 

1.2 Anbefalinger 

For å sikre minst mulig slitasje av Stealth Cleaneren anbefaler vi å følge serviceintervallene 

som er spesifisert i denne manualen.  

1.3 Rengjøring 

Vi minner på at Stealth Cleaneren må rengjøres med riktig desinfeksjonsmidler før man 

går til et annet anlegg.  

Hvis systemet skal stå ubrukt over tid anbefaler vi at Stealth Cleaner spyles med ferskvann. 
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1.4 Generell sjekk etter bruk 

Det anbefales å gå over Stealth Cleaner etter drift og sjekke at det som skal være fast er 

fast, og det som skal være bevegelige deler beveger seg.  

1.5 Opplæring 

Det tilbys et dagskurs for opplæring av Stealth Cleaner når man tilegner seg en ny. Vi 

anbefaler å ta dette kurset som inneholder læring og gode tips vedr. sjøsetting, kjøring 

og vedlikehold. 

1.6 Filmer 

For å avhjelpe hvis noe behøver å byttes har vi laget en serie med filmer som kan være 

gode å ha som støtte for ulike problemstillinger.  

Filmene omfatter følgende:  

• Connectors - Cleaning and Mounting 

• Daily inspection of the Stealth 

• Daily Lifting Point inspection 

• Handling of the Stealth 

• Mounting of Grids - Laticce 

• Propeller and shear pin replacement 

• Replacement of cleaning disk 

• Replacement of cleaning disk bearings 

• Replacement of fuses 

• Thruster check 

• Thruster replacement 

 

For mer informasjon, gå inn på www.ocein.no eller kontakt oss direkte for å få tilgang til 

instruksjonsfilmer. 

 

 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=T47p2qIcf699z_g97sxbOoVbEpI-2yHCEJ0lyEtWiYPsrUK2U0pnrbJIoTtwoO4bLX70Aumb8k3KUUUP4RBd8H3noaJraYN0Jp08XJ-ULvoUFeoAtQRlQx-qNb12pvB43wLVnE1fbP8NgWA_JQs9OdNSv1GMVzp0MXbPCPup9Lsh49sfvgFyWE9s_9YHGyuaU4qN48dEMwUNEnBuLbBNdJa7NVPzS43kRVcZEcwcldE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=Val62w8OAPJ4LuGb5IYSvIHmIQobZRh4rXD0b9OO-fij-axGCDkvFUZwN61cICY1uPDpGnw4A2R9rCFbGJxXqNrOjdoadcB3fR-wHnturtXELY9WyZzd9cKbOe4ZVi5lE546zobSEvc8VAr5HPl8T1Jfz-dWJ2pfa3Wf8FR4LNc6vreifFXHzy_5q1YuWxdYLrACK0ykFV9GcwS05Ybe299z0cgQ_banxOY7nwsxaaM
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=3CB2qg4PENcNM8iDodcoeXZoJdP6nm4j-5gsXYRle4fD7D4M1DW-0rG4V2OZE4jeq9vINLS2u6_jgeTkJCscx3sy_KZDWsQC7ss20aL35VhK6goIjiCsjy-JJPpvHeYTGWK1M9LluE0Q4aLc_jLO6mWo5hW39gsEQj9upIm8KJbJucn-2wzh8akJx9KzGlAEbAiEbCDTY9GPY7AnNLRbofDudUfHhAe25BK6v-PY_Z4
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=pHraIpZJF6MLvHL2a9T85WMLjU8DqLInhaWSVJsSfRcm9QTqZ1S7hhblr4smDVohPNWgD6V8Nk5-iBifQpjJoxmRrQWYTWWT6kqkDwUTl6RPFANvwK5qKdJnBo3-Qdj36yh98h5AlVhTf4RFSF4DRs0ps8n4L-fcPmwf0_lh9YDzSo-9JpCpgSPx7zdiWC3EjTjrV-bokSgJhBr09EyfPYD5X8UQDC_duRa3CSXYABE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=TAUjDBvULW1qmBvzU9-GaofsI3hc_H9zcaYBkgRPqIHCjJHXIsZ7DJwDviaLwN2sU2WNXsHAiCPDqe7igW-sL8fKDJKf8A-Bv1vkubaZVsDxeorufoeOImSRTD8HJWidI1aw8WKO3sfHqaMrq_BrTQJeIlQbspInHZc_T1BumwRVMF_h_r7VLOhXVuaAPNq2rCPuLYF2PLarM-vgoMTKdCDCoU2ad8M01tV4POS8zII
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=UU_xeple6KZr2CpETBZVW0UPr6TLBvDgfsKX2xauvhKDWFvUjUWqiHKybriTr20CEdA1bcSX3NF_TdnhDvHAAfEkEuAwzXfr_iXAAoqBiOT1UZze7wqCZf5LgdEr1itAb0e2s2hZKeKoKNL2N270R8AsVT-XWDAUyKuZAX6EAMo3eaD3aIsieu9DBb9nEMOcLZfubZcPksiTxRO4QWMUhEO4-8fegAcd0bLc9D0Ldug
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=ZJA__HdJudsqgohHF1YQ1XlZ4siYpdJnMCG53sKvjxJvZwkrT2QkoxRBYCHHQlB9z2NGvzmzWwnS3ArqZIn_RpdNr3-iV6460yi3TfujiJolsuFvYhun4ob2KFIp59RGCcQJghyq72nzlu_6sRCeJEZ2XRnslkIjXa-9PJMAD2qHcfkvHPzSASf0DFEfp7TU6UYvoXJVGf226yJXbMWbPInLnhMPo7lbZU162HnpnTE
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=EHEjrkDhevZgov5DG0jhsSNJdHrqSvL7J3GkDTXtNIyv21UQTacj-c2uR1Nb4E6YDG8WgdMQnwKCwQpQM4btqBDbydTpPOQDxp7bwubYqAw8094V7VO21aFRfMsbhyJAEGpsHnrx0oJUPkfbJcTtojF3ssL0YyNYN10JLKdXqEl8I0gmqp5hCWxq99WqM1yU6AUOI9iEw-NPsaVLJc--MXVU3oNFz9RYYOjjyxHnvB8
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=vhJczFqCSTFFEAYcrAAmm6FhSXsJWrV5OmDjbtiBaDvu5P5nDzuwkX8Ue74YpeYVU5bDq6VG7zsl-rbL6pPa9dV1evMDZaVEvQmLp-E2FHnMOTFi1cnNhMNafpgs0X04FJtK9JiVKuEBRsPVhTuQamR3e26EOM9af1E11Ukm1VWO9znYXh2yKIPajXMl8-g3omQv7xg41eGBRiXb5qDKzfo40ss-J9yJ_1M9mBy87CU
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=W-wUePCJgScSVU9RdiIOdb5agF7IycLKXxGOaXIMwro6YFDBTFUDJn0J7zjnQRjuPrsepVZKxs2iiXrJhJQiL4eWDrBy8l7CjqjADHrmwwZluU709u76jSc0eGZ3Ylus9fNKhxjuZwFMAFLlaz1lka-MQir_ZIHtn-S2BhB6GTUzFlEuwbJ6i1TKWG4y0uX2v8YpccYbCMWMhIltz-OeqNljA3-TI7oHi0DGAL_17ec
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h17Ko-0002ev-68&i=57e1b682&c=SsbRmAq85Su0MFS7IW2zIxS4cnW7IJbcE6cA7jwHhh9E12NKbG1rL-ycTvng-s2jGmR-Ipo61FATbGlrdsfGPr_RIv9jSWjn3OYlNf-wgsYQlk2WDyWg0J0qgwjEQY3yUxh2v7zAW5e1rN5dVCr1Jj0zLgrgOsh6CSB_IMr_aK6CfaTg58DrrNUfY-_NBv-I3qC12G1OPZLbNjSiJQP1t5-w8H-5cSpfGtHiL-_l1Vo
http://www.ocein.no/
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2 Teknisk Spesifikasjon 

2.1 Hoveddimensjoner og løftepunkt 

 

 

 

Lengde:   1842mm 

Bredde:   2390mm 

Høyde:   536mm 

Vekt i luft:   345 kg  

Neddykket vekt:  Nøytral med ca 17kg bly 

Dybde begrensning:  100m 

Løftepunkt:   SWL 400kg 

 

 

  

Løfte wire 

Kinafinger for 

elektrisk kabel 

Kinafinger for 

vannslange 

Løfte punkt 



               Stealth Cleaner     

_____________________________________________________________________________________________ 
Stealth Cleaner Manual 2019-03-05 v2   siste word versjon fra kystdesign.docx 

 Side 6 av 34 

3 Elektrisk Forsyning 

3.1 PDU oppsett og operasjon 

PDUen består av en tre-fase transformator med soft-start, samt kontaktor for kontinuerlig 

operasjon. På utgangen er det en 12-puls likeretter med stor utgangskapasitans. PDUen 

er styrt av en PLS og isolasjonsovervåket på utgangen. En dørbryter sørger for å stenge 

ned tilførselen til ROV om noen åpner skapet under drift. 

3.2 Eksterne tilkoblinger 

PDUen kobles til en tre-fase forsyning med minst 25kVA kapasitet. Transformatoren kan 

kobles til enten 230V eller 400V AC. Sørg for at de riktige laskene er montert for de ulike 

tilførselsspenningene. Se neste seksjon. 

 

 

 

“Power control” og “Comms” kabel skal tilkobles topside enhet. PDUen kan operere uten 

topside enhet for testing, men ROVen kan ikke operere uten. Se kabel skjema for pinout. 

 

Obs! Det er høy spenning på tether konnektoren når PDU er i operasjon!   
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3.3 Kraft tilkobling 

Ved levering er PDU koblet for 400VAC. Operatøren må sjekke og koble de riktige laskene 

som gjelder for hans installasjon. Gjør alltid det ved ny installasjon eller flytting av system. 

Om det kobles feil kan det oppstå fare for både folk og utstyr. 

400VAC 

To lasker brukes for å koble viklingene i stjerne (Y). 

 

230VAC 

Et sett medfølgende røde kabler brukes for å koble viklingene i trekant (D). Laskene 

brukt for 400VAC må da fjernes. 

 

Obs! Kobling må gjøres når systemet er strømløst!  
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3.4  Operasjon 

PDUen kan styres både fra panelet i døra og fra topside enheten (fjernstyrt). 

Oversikt over brytere og indikatorer:  

 

 

  

3-fase bryter 

(bryter bare tilførsel 

til trafo, ikke til 

topside-enhet) 

Nødstopp 

ROV power ON/OFF.  

(LED indikator blir mørk 

når systemspenningen 

har droppet under 200V)  

Isolasjons 

overvåker 
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Styring av PDU kan også gjøres fra topside enhet, følgende brytere/indikatorer brukes: 

 

 

 

De tre uthevede blokkene på bildet over er koblet direkte til PDU og har ingen kobling til 

resten av topside enheten. 

Isolasjonsindikatoren blinker på/av når det er alarm/advarsel fra jordfeilsystemet. Hvis 

systemet kjøres i «override», vil operatøren få et kort blink og pip hvert 4. sekund for å 

minne piloten på at han er i et modus hvor jordfeilsystemet ikke er aktivt.  

Isolasjons indikator/override. Trykk 

for å dempe alarmen og override 

isolasjonsovervåkeren  

(tilsidesetter automatisk 

nedstengning). 

ROV power ON/OFF 

(LED indikator blir mørk 

når systemspenningen 

har droppet under 200V)  

 

Isolasjons sirene.Piper for å 

varsle om isolasjonsfeil 

tether/ROV. 
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3.5  Sikringer og vern 

Inni PDUen er det en rekke vern og sikringer. Øverst til venstre finner du følgende: 

• FS1: ROV Transformator, 230/400V. D63A. 

• FS2: Styringstilførsel, 1 fase 230/400V. C6A. 

 

FS1 bryter bare tilførsel til ROV transformator. Styring og overvåking vil fortsatt kunne 

være aktivt. 

Oppe i midten er det tre andre sikringer for styring og overvåkning: 

• FS3: pilot controller tilførsel, C3A. 

• FS4: tilførsel til isolasjonsovervåker og spenningssensor, C3A, 

• FS5: PLS tilførsel, C3A. 
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3.6 Topside enhet 

Topside enheten kalles også SU (Surface unit) og er hoved grensesnittet for operatøren. 

Den kobler sammen PDU, ROV, HUIU (HUman Interface Unit) og videoskjermer/opptager.  

Følgende tre hoved deler: 

 

 

Kontroll 

På/av bryter for ROV. GFD ALERT brukes til å indikere/kvitere eventuell jordfeil. 

SYSTEM PWR knappen brukes for å slå på/av utstyret som befinner seg inni topside 

enheten og det tilkoblede operatørpanelet. ROVen kan slås på/av uten at topside 

enheten er på, men den kan ikke opereres med hånd kontrolleren (HUIU). 

Eksterne konnektorer 

De to rekkene med BNC konnektorer er koblet til videosystemet. Øverste rekke gir ut 

video fra kamera 1-2-3-4, det same gjør den nedre rekken, dvs to utganger pr video 

kanal. De to første konnektorene er koblet gjennom video overlay systemet. 

Tastatur (USB) tilkobling brukes for tilgang til overlay funksjoner. 

xTLK tilkobling kan brukes for å få tilgang til den interne databussen (CAN). Kontakt 

leverandør for egnet utstyr og tilkobling. 

Den umerkede konnektoren er for tilkobling av den håndholdte kontrolleren (HUIU). 

Obs! xTLK kontakten er ikke Ethernet!  

System konnektorer 

For tilkobling til PDU og intern forsyning. 

System konnektorer Eksterne konnektorer Kontroll 
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4 Undervannskomponenter 

4.1 Elektronikkbeholder 

En atmosfærisk elektronikkbeholder, plassert på farkostens styrbord side, inneholder 

kraftomformere og elektronikk for styring av thrustere, lys og kamera. Beholderen har to 

deksler/klokker som enkelt kan tas av og gi tilgang til all elektronikk. 

For mer informasjon om innmat i elektronikkbeholder, se tegning AF94-1150M01.  
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4.2 Thrustere 

Ocean Robotics LX: 50kgf / 3kW / 300VDC 

Det er tre LX thruster i vertikalplanet for å holde farkosten tett inntil noten under vasking. I 

horisontal planet er det fire LX thrustere, for å styre og forflytte vaskeren på nota. Under 

drift vil dette utøve ca 150 kg vertikal kraft og 120 kg horisontalt. 

Tilført effekt på alle thrustere ved max belastning vil være 21 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

Horisontal 

thruster 

Vertikal 

thruster 

5 

2 

6 

3 

7 

1 

4 
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4.3 Kamera og lys 

Farkosten har fire kamera. Tre kamera som ser forover i vaskeretningen og ett som ser 

bakover for å verifisere resultatet. Kameraene leverer composite pal video.  

Fire lys kan monteres på farkosten.  

 

Side og akter kamera, Ocean Robotics Camera Mini 

 

Front kamera, Deepsea Super Wide-I SeaCam 

 

Lys, Ocean Robotics LED 40-2K 

 

4.4 Kabel 

For tilførsel og kommunikasjon er det en 125 meter lang umbilical med konnektor i hver 

ende. Dette gjør det raskt og enkelt å mobilisere/demobilisere. 

Som med alle andre konnektorer er det viktig å påse at de er rene og fri for fukt ved 

tilkobling. 
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4.5 Høytrykkspyler system 

Farkosten er utstyrt med 7 spyledisker plassert på farkostens underside samt en disk i 

front. Front-disken har fire spyledyser. Diskene på undersiden (hoved-diskene) har 3 

dyser hver. Hoved-diskene opereres normalt samtidig og uten at front-disken er tilkoblet 

vanntrykk. Ved bruk av frontdisken, kobles denne til vanntrykket via en elektrisk styrt 

magnetventil – styres ved hjelp av knappen «EXTERNAL» på håndkontrollen. 

 

 

 

 

Frontdisk 

Magnetventil  

Hoveddisker 

Manifold 
Hovedkopling 1-1/4"  

Vanntilførsel 

spyledisker 

1/2" rør 

Hoveddisker  
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5 Klargjøring og operasjon 

5.1 Montering av løftewire 

Wire for løfting av vaskeren monteres i senter av løftepunktet som er festet i farkostens 

bunnplate. Innfestningspunktet har Ø13mm hull for gjennomgående aksling. 

Løftepunktet er lasttestet for SWL 400kg. 

 

 

5.2 Tilkobling av umbilical 

Kabelen som forsyner farkosten med strøm og styringssignaler har konnektor i hver ende. 

På farkosten monteres kabelens konnektor i elektronikk beholderen. Det er to konnektorer 

for kraftforsyning (J1 & J2), og en for telemetri (J3). Påse at konnektorflatene er rene og 

fri for fukt ved tilkobling. Kabelen strekkavlastes ved at den festes i løftepunktet montert i 

en kinafinger. 
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5.3 Tilkobling av høytrykksslange 

Høytrykksslangen monters i senter av vannforsynings-manifolden som er plassert midt i 

farkosten like bak løftepunktet. På samme måte som for umbilical, strekkavlastes slangen 

ved at den festes i løftepunktet med en kinafinger. 
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6 Styringsfunksjoner 

6.1 Beskrivelse av brukergrensesnitt  

En håndkontroller (HUIU) med joystick og knapper kobles til styringsmodulen i systemet og 

er brukerens grensesnitt mot vaskeren. Med denne enheten kan brukeren navigere 

vaskeren og slå på/av funksjoner. Et visuelt grensesnitt i form av en videomonitor er også 

tilgjengelig for å gi brukeren mer og bedre oversikt over vaskeren. 

6.2 Forklaring til håndkontrollen 

 

LINK/STATUS LINK – lyser grønt når link er etablert med ROV og rødt når det ikke er 

link. 

DRV1/2 N/A 

AUX N/A 
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EXTERNAL Trykk OPP for å aktivere VENTIL. Trykk OPP igjen for å deaktivere. LED 

indikerer ventilens tilstand. 

Trykk NED for å aktivere utgang EXT1 24V. Trykk NED igjen for å 

deaktivere. LED indikerer tilstand. 

PAN N/A  

TILT N/A 

ZOOM N/A 

CAM Trykk opp eller ned for å slå av videostrøm i 5sek. 

Thumb 

wheel black 

Styrer vertical bevegelse opp og ned I “DECK” & “ROV” modus.  
 

Thumb 

wheel red 

Styrer ROVens trykk mot nettet i “CLEAN” modus. Når en går inn i 

“CLEAN” modus må hjulet først settes til 0 (helt ned) før kommandoer 

sendes til ROV. 

Pitch/roll Styrer pitch og roll 

LIGHTS #1/#2 lys styring on/off + dim 

GAIN Justerer hvor mye effekt joystickkommandoene skal gi, 0-100%.  

OBS! Hvis den settes til 0% vil ikke thrusterne gå. 

INVERTED Inverterer styringskommandoene for å fly baklengs, med akter 

kamera. 

AUTO 

HEADING 

Velg kursreferanse, magnetiskkompass eller gyro. 

AUTO DEPTH Setter dybde referanse, dybdesensor eller høydemåler. 

MODE 

SELECT 

Vri og trykk for å aktivere modus. 

• OFF – Ingen kommandoer sendes til thrustere. 

• DECK – Manuell styring, ingen støtte fra autofunksjoner 

• CLEAN  – Rotasjon og dybde styres med ROVen som referanse 

• ROV – kurs/posisjon og dybde styres forhold til global referanse 

TRIM Trykk knappen på toppen av joysticken for å aktivere trim (Gjeldende 

commando vil bli lagret og brukt) 
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6.3 Operasjonsmodus 

ROVen har tre operasjonsmodi for ulike behov: 

• DECK: Ingen automatikk/reguleringsfunksjoner tilgjengelig for piloten. Alle 

kommandoer sendes direkte til thrusterne.  

• CLEAN: Autofunksjoner for yaw og dybde tilgjengelig. ROVen prøver å holde 

rotasjonen rundt z-aksen. «Depth hold»  opererer rundt ROVens y-akse, kun ved 

hjelp av lateral thrusterne. Hvis piloten gir en stikkekommando på dybde, blir 

«Depth hold» funksjon inaktiv inntil stikka slippes – den nye dybden vil så bli brukt 

som nytt setpunkt for «Depth hold». 

• ROV: Heading, roll og pitch styres med global referanse. ROVen er designet for å 

operere med roll ~0° og pitch på maks +/-60°. Auto heading er referert til enten 

magnetisk-kompass eller gyro-sensor (velges av pilot). Hvis piloten gjør en endring 

av dybde med tommel-hjulet vil auto dybde funksjonen midlertidig slås av inntil 

tommel-hjulet slippes. Da vil den nåværende dybden brukes som nytt setpunkt. 

 

6.4 Trim funksjon 

For å legge inn en trim, trykk knappen på joysticken samtidig som du gir kommando. 

Denne kommandoen vil så bli lagret og brukes som en grunnleggende trim. Før du kan 

gi nye kommandoer må joysticken returneres til null (slippes). Trykkes knappen flere 

ganger mens joysticken gir kommando, vil hvert trykk legge til nåværende kommando i 

trim. Kommandoer som blir gitt I etterkant av at joystick har vært innom null vil komme 

som et tillegg til den satte trim. Overlay vil indikere om trim er aktivert eller ei. For å resette 

trim, la joystick stå i null og trykk på knappen. Roll / pitch kommandoer er ikke inkludert i 

trim funksjonen. 
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7 Overlay 

7.1 Generelt 

Overlay’et viser data fra sensorer på video bildet. Systemet har en to-kanals overlay, og 

operatøren kan velge hvilken informasjon som skal vises. Alarmer og meldinger fra 

systemet vises også. Det er også mulig å sette noen verdier.  

 Følgende bilde illustrerer overlay informasjonen. Når det ikke er noe video bilde inn vil 

systemet generere en sort bakgrunn.  

Obs! Hvis brukeren tidligere har valgt sort tekst, vil teksten I tilfelle være skjult pga 

bakgrunnsfargen!  

 

 

Indikatorene på bildet over som er markert med røde piler er ikke en del av “normal” 

visning, og må velges av operatøren: 

• Roll value: Grafisk representasjon, fra -180 to +180 grader 

• Pitch value: Grafisk representasjon, fra -90 to +90 grader 

• Valve state: Nese dyse operasjon ON/OFF 

• Press against net: Kraft fra hoved thruster: -100 to +100% (eller mer) 

• Mode: Nåværende ROV operasjonsmodus 

• Trim: Blinker om trim er aktivert, usynlig om trim er deaktivert. 
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 De fleste USB tastatur støttes (både med og uten kabel) – fortrinnsvis nordisk. Overlayet 

vil indikere om tastatur er detektert eller ei: ”Keyboard connected” or ”Keyboard 

disconnected”. Hvis ikke tastaturet blir funnet, prøv å koble det fra/til med noen 

sekunders mellomrom.  

7.2 Keyboard functions 

 

SET CLIENT/OBJECT ROW 1 

Trykk F1 for å åpne input skjermen. Bildet over skal vises. Skriv inn ønsket tekst og trykk Enter 

for å lagre og vise (se bilde under for posisjon). For å slette teksten, trykk F1 igjen og 

deretter Enter, eller F1->Esc.  

SET CLIENT/OBJECT ROW 2 

Trykk F2 for å åpne input skjermen. Skriv inn ønsket tekst, trykk Enter for å lagre og vise (se 

bilde under for posisjon). For å slette teksten, trykk F2 igjen og deretter Enter, eller F2->Esc.  

WRITE / ERASE FREE TEXT 

Trykk F9 for å skrive tekst. 2 rekker x 21 tegn. Når F9 trykkes blir en markør vist på bunn av 

skjermen hvor teksten kommer. Trykk F9 igjen for å avslutte skriving, markøren vil så 

forsvinne. Hvis F9 trykkes igjen vil teksten fjernes og markøren igjen vises. Trykk F9 eller Esc 

for å avslutte.  

SHOW / HIDE FREE TEXT 

Trykk F10 for å bytte mellom vis/skjul free tekst som tidligere skrevet med F9. 



               Stealth Cleaner     

_____________________________________________________________________________________________ 
Stealth Cleaner Manual 2019-03-05 v2   siste word versjon fra kystdesign.docx 

 Side 23 av 34 

 

 

SET TIME 

Trykk F3 for å åpne menyen. Bruk piltastene (høyre/venstre) for å navigere mellom tallene 

og (opp/ned) for å endre dem. Trykk Enter for å lagre, Esc eller F3 for å avbryte.  

Obs! Hvis en ugyldig tid/dato lagres, vil klokken slutte å virke. Gjenta prosessen og legg 

inn gyldige verdier. 
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SET OVERLAY SHOWN INFORMATION 

Trykk Ctrl+F4 for å åpne menyen for å velge hva som skal vises på skjermen. Trykk TAB for 

å veksle mellom fire ulike sider med innstillinger. Bruk piltaster (opp/ned) for å navigere i 

menyene og (høyre/venstre) for å endre innstilling ON/OFF. Innstillingene blir oppdatert 

umiddelbart. Avslutt ved å trykke ESC. 

 

Display 1 settings: 

- Depth 

- Heading 

- Roll 

- Pitch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 2 settings: 

- Date 

- Time 

- Seconds shown or not 

- ROV Mode shown or not 
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Display 3 settings: 

- Trim activated shown or 

not 

- Turns since power up 

- Press against the net 

- Tilt direction (N/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 4 settings: 

- Position data (N/A) 

- Valve indicator 

- ABYSS Stealth cleaner line 

- Fuse: Reporting every 

minute on the state of fuses 

in ROV (300V fuses) 
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ADJUST OVERLAY INFORMATION 

Trykk Ctrl+F5. Flytt gjennom menyene med TAB og piltaster, avslutt med Esc. Tilgjengelige 

funksjoner vil variere med system oppsett, vanlige valg er overlay farge, heading grafikk 

etc. 

 

SHOW RUNNING TIME 

Trykk Ctrl+F6 for å vise system running time og thruster runningtime/kompensator.  

Etiketten SYSTEM viser hvor lenge systemet (overlayet) har vært aktivt. ROV etiketten viser 

hvor lenge ROVen har vært på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanntidsklokken i systemet drives med et batteri, CR1220, lokalisert på overlay kortet. 

Under normal operasjon og lagring vil batteriet vare i 7 år. Bytt om den nullstilles eller gir 

uventede data, og sett tid/dato på ny.   

 

 

  



               Stealth Cleaner     

_____________________________________________________________________________________________ 
Stealth Cleaner Manual 2019-03-05 v2   siste word versjon fra kystdesign.docx 

 Side 27 av 34 

7.3 Thruster installasjon 

Obs! La ROVen være av i minst 5 minutt før konnektor/kabler fjernes. Dette for at 

eventuell statisk elektrisitet skal lades ut. 

1. Monter den nye thrusteren på ROVen, noter thrusterens serienummer og posisjon. 

2. Start systemet og vent til alle ROV funksjonene er aktivert (ca 10 sek). 

3. Trykk Ctrl+F7 for å starte installasjonsprosedyren 

4. Systemet henter informasjon fra de tilkoblede thrusterne og presenterer dem som 

under: 

 

Se etter ny MAC ID 

5. Bruk piltastene (opp/ned) for å flytte markøren til den posisjonen som ønskes 

endret (blinker), og (høyre/venstre) for å endre posisjonsnummeret. Trykk Enter for 

å lagre. 

6. Thrusteren skal så restarte automatisk med den nye settingen. Etter  ca.10sek kan 

en teste for å se om thrusteren oppfører seg som forventet. 

7. Trykk Esc for å avslutte. 

Hvis en helt ny thruster, som aldri har vært brukt i systemet før blir installert, vil ikke systemet 

lese serienummeret på thrusteren. Isteden vises “NoID” som S/N. For å sette det nye 

serienummeret og lagre det, trykk TAB når den thrusteren er valgt og skriv inn S/N. Trykk 

deretter «ENTER» for å lagre. 
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7.4 Switching Externals ON/OFF 

 Obs! Alle disse funksjonene krever at ROVen er slått på og kommuniserer som normalt. 

 Trykk Ctrl+F8 for å få opp menyen for å se status på eksterne system. 

 

 

 

Kolonnen CTRL brukes for å endre innstilling og kolonnen STATE viser ROV utgangenes 

faktiske tilstand. Linjen “Iso 24V” viser graden jordfeil på lavspent forsyningen til eksterne 

system. Bruk piltastene for å endre tilstand, trykk ENTER for å lagre og sende kommandoen 

til ROVen. Ved å følge med på ISO verdien i det en slår av eller på et eksternt system kan 

en avgjøre hvilket system som forårsaker eventuell jordfeil. 

De seks første linjene (LED1-4, EXT1-2) kommer alle fra 24V rele kort i ROV pod, de andre 

linjene kommer fra video kortet i pod. 

Ved å trykke F4 i denne menyen vil overlayet deaktivere videoutgangene i 5 sekunder 

før de aktiveres igjen. Dette for å muliggjøre en hard reset av videosystemet. 
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Trykk TAB for å gå til neste external settings side, for 300VDC thruster utganger. 

 

 

 

STATE indikerer den nåværende tilstanden lest fra LX rele kort i pod. State OFF kan indikere 

blåst sikring. Thrustere kan ikke slåes av/på manuelt.  

 

7.5 Fuse state report 

Overlayet kan vise informasjon om sikringsstatus for høyspent konnektorene (thruster 

tilførsel på ROVen). Sikringsstatusen er vist i WARNINGS og REPORTS. Den normale 

innstillingen i overlayet er å bare vise warnings når de blir sendt fra ROVen, men kan også 

vises etter ønske fra operatøren (gjennom meny Display 4 settings, se punkt 8.1 Ctrl+F4 

over). 

 

WARNINGS 
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Når en sikring har trippet sender ROVen en warning. Overlayet mottar og viser denne på 

venstre side i skjermen: 

 

 Følgende kombinasjoner kan vises: 

• Warn FuseX = Sikring nummer  X har trippet 

• Fuses OK = Alle sikringer er ok 

• Warn multi = 2 eller flere sikringers har trippet 

REPORTS 

Hvert minutt sender ROVen en rapport om sikringsstatus til overlayet. Denne 

informasjonen kan brukes dersom varselet tidligere ble mottatt men en har glemt 

thrusternummeret (warnings blir bare sendt en gang). For å sette overlayet i modus for 

å vise sikringsstatus, se punkt 8.1 Ctrl+F4 “Set overlay shown information”. Rapporten 

vises slik som warnings, men bare hvert minutt og blir stående ca 8sek. før den 

forsvinner.  

Alle rapporter er vist i som Stat FuseX.  

Følgende kombinasjoner kan vises: 

• Stat FuseX = Sikringsnummer X har trippet 

• Fuses OK = Alle sikringer er ok 

• Stat multi = 2 eller flere sikringer har trippet 
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7.6 Thruster overload 

Thrusterne er internt beskyttet mot overlast, for eksempel om noe skulle komme inn i 

propellen under drift. Når en overlastsituasjon oppstår vil thrusteren stenge ned for å 

beskytte elektronikken. 

Hvis en nedstengning oppstår settes thrusteren i et “none-operational” modus og må 

resettes før normal operasjon kan gjenoptas.  

For å resette en thruster må alle kommandoer til thrusteren avsluttes (slipp joystick, reset 

trim) og thrusteren vil resettes automatisk. Dersom systemet er i en auto-modus (CLEAN 

eller ROV) må systemet settes til DECK først.  

Dersom det har oppstått 10 overloads på en og same thruster må det gjøres en «hard» 

reset. Dette gjøres enten ved å slå ROVen av i ca 15sek og deretter på igjen, eller 

gjennom data interfacet (normalt ikke installert). 

Følgende melding vises på overlay ved en overload: 

 

 

Hvis det er en “normal” overload som kan resettes med å “stoppe” thrusteren viser 

teksten “Ovrload TX”, hvor X indikerer thrusternummeret. Dersom det har vært 10 tripper 

vil teksten vise “TX locked!”, og ROVen må resettes.  
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8 Viktige moment ved operasjon 

• Husk at en grundig avveining (nøytralitetssjekk) i forkant av operasjon er en 

forutsetning for at farkosten skal oppføre seg godt i vannet! 

• Små myke pådrag letter manøvreringen. Store hastige pådrag påvirker 

plattformens stabilitet. 

• Om ROVen ligger imot en hindring og retningskommando gis samtidig med at 

andre autofunksjoner er aktive, kan dette medføre at store pådrag bygges opp 

over tid. Når hindringen forsvinner kan dette resultere i at ROVen gjør kraftige 

manøvrer (som kan oppfattes som ukontrollerte) for å finne tilbake til riktig 

heading. For å unngå dette bør autoheading slås av ved operasjon i trange rom. 

• ROVens kontroll i yaw skjer med trusteren i front (nesen). En justering i yaw påvirker 

derfor også farkosten i y-akse. De aktre thrusterne er frikoblet fra yaw for å kunne 

beholde kreftene i forover retning. 

• Ved kjøring i CLEAN skal farkosten stabiliseres mot nota. Legg opp farkosten mot 

nota og gi en ned-kommando med tommelhjulet. Lås denne kommandoen med 

trim. Dette gir et trykk mot nota. Dybde-hold refereres bare i farkostens y-retning. 

Om farkosten vris slik at y-aksen ikke lengre er opp mot overflaten vil systemet 

prøve å øke y-akse kommandoen for å oppnå endring i dybde. Resultatet blir at 

farkosten mer og mer forsøker å forflytte seg sidelengs for å justere dybden. Gi små 

y-akse kommandoer med joystick for å deaktivere dybde-hold funksjonen. Slå av 

dybdereguleringen i CLEAN om nota og/eller kjøremønstret fører til at ROVen 

avviker mye i fra ”stående” stilling. 

• Ved kjøring i ROV blir alle krefter fordelt med hensyn på å holde heading, dybde 

og kjøre i gitt retning. Den mest effektive fremdriften får en ved å holde pitch/roll 

på 0°. 

• Ved recovery av farkost ved å ta inn kabel, bør heading slås av (eventuellt også 

auto dybde). Detta forhindrer at ROVen ”stritter” imot. 

• I mode OFF går det ingen kommando til thrusterne. Externe komponenter som lys 

og kamera kan fortsatt styres. 
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9 Tegninger 

Beskrivelse Type Dok. 

Stealth Cleaner Mk2 Hovedarrangement AF94-1100M01_rev01 

Frame Bottom plate w/ 

brackets Mekanisk sammenstilling AF94-1100M04_rev01 

Frame Top plate w/ brackets Mekanisk sammenstilling AF94-1100M05_rev01 

Lift Point Mekanisk sammenstilling AF94-1013M50_rev01 

Camera Bracket Mekanisk sammenstilling AF94-1114M02_rev02 

Ligth Bracket Mekanisk sammenstilling AF94-1014M03_rev02 

Front Camera & Light Bracket Mekanisk sammenstilling AF94-1114M03_rev01 

IMU Bracket Mekanisk sammenstilling AF94-1114M04_rev01 

Camera Bracket 2 Mekanisk sammenstilling AF94-1114M05_rev01 

Pipe Assembly Mekanisk sammenstilling AF94-1115M01_rev02 

Main Wash Disc Mekanisk sammenstilling AF94-1015M02_rev03 

Front Wash Disc Mekanisk sammenstilling AF94-1015M03_rev03 

Isolation Valve Mekanisk sammenstilling AF94-1017M01_rev06 

Control Pod Mekanisk sammenstilling AF94-1150M01_rev01 

System Setup Oversikt AF94-1050E02 – Sheet 1 

Topside system Single line diagram AF94-1050E02 – Sheet 2 

Topside system, PDU Single line diagram AF94-1050E02 – Sheet 3 

Surface Unit Single line diagram AF94-1050E02 – Sheet 4 

Tether diagram Wiring diagram AF94-1050E02 – Sheet 5 

Subsea system Single line diagram AF94-1050E02 – Sheet 6 

Connector map Wiring diagram AF94-1050E02 – Sheet 7 

Power Converter Wiring diagram AF94-1050E02 – Sheet 8 

Data Back Plane Wiring diagram AF94-1050E02 – Sheet 9 

Camera & Tether Wiring diagram AF94-1050E02 – Sheet 10 

Thrusters Wiring diagram AF94-1050E02 – Sheet 11 

PDU Schematics Wiring diagram 38-10225-Notvask MKII PDU schematics 

Kabel IMU Wire diagram 34-00200-20_IMU_cable 

Kabel Kam, LED & Ventil, 2,5m Wire diagram 34-00151-25_LED_Cam_Valve cable 

Kabel LED Split, 3m Wire diagram 34-00151-30Y_LED_split_cable_3m 

Kabel LX Thruster Wire diagram AF51-1000E73 OR LX Thruster Cable 
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file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Tegninger/38-10225-Notvask%20MKII%20PDU%20schematics.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Tegninger/AF51-1000E73%20OR%20LX%20Thruster%20Cable.pdf
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10 Datablad 

 

1 LX-Thruster maintenance 

2 PCB maintenance 

3 Camera Mini Leaflet 

4 Camera Super Wide-i SeaCam 

5 Light LED 40-2K 

6 Megacon KPM169x-3 

7 Solenoid valve VDHT 

8 Cleaning Disk 

9 Videorecorder / Multiviewer, Quick Guide 

10 Videorecorder Manual 

11 Tether 

  

  

 

file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/1%20LX_maintenance.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/2%20Notvask%20PCB%20card%20operation.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/3%20OceanRobotics_Camera-Mini_Leaflet.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/4%20spec-super_wide_i_seacam.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/5%20OceanRobotics_LED-40-2k_Leaflet.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/7%20MegaconKPM169x-3.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/8%20Danfoss%20Solenoid%20valve%20VDHT.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/9-1%20Cleaning_Disk_Manual.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/10%20Quick-Guide-Samsung-DVR.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/11%20User-Manual-Samsung-DVR.pdf
file://///appserv/Felles/FELLES%20MAPPER/OCEIN%20AS/TEKNISK/1%20Stealth%20manualer%20og%20teknisk%20info/Datablad/12%20NotVasker_Tether.pdf

