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Det trønderske teknologiselskapet Blueye Robotics lanserer 

sin tredje generasjon ROV med mulighet for tilkobling og integrering av 

avansert eksternt utstyr  

 
Trondheim: Blueye Robotics lanserer sin tredje ROV-modell, X3. Tre Guest Ports åpner opp 
for uendelige muligheter for tilkobling av eksternt avansert utstyr som sonarer, 
manipulatorer, sensorer, kameraer og lys. Sømløs integrasjon med Blueye Blunux 
operativsystem gjør X3 både svært brukervennlig og rustet for fremtiden.  
  
“X3 vil gjøre det mulig for oss å koble til ekstra utstyr og sensorer. Dette mener jeg er den 
største fordelen med den nye modellen. Det er ikke bare et kamera, men den kan også 
brukes som en sensorbærende plattform.” Jørgen Berge, Professor, Dept. Arctic og 
Marine Biology, Universitetet i Tromsø  
  
Hovedfunksjonaliteter ved Blueye X3 er  

• Tre Guest Ports som støtter åtte ulike kommunikasjonsprotokoller for integrering av 
eksternt utstyr.  

• Programvareintegrasjon med Blueye Appen for gripearmer og manipulatorer.  
• Støtte for navigasjons- og posisjoneringssystemer slik som Waterlinked DVL og –

GPS samt ulike sonarer fra andre kjente tilbydere.  
• Blueye Eksternt Kamera og Blueye Eksternt Lys (opptil 10.000 lumen), begge fullt 

integrert i Blueye App og kan justeres i ulike vinkler.  
• Ny monteringsbrakett i aluminium som forsterket plattform for tilkobling av eksternt 

utstyr.  
  
Andre oppgraderinger som følger lanseringen er et Blueye Smart Battery (High-Capacity) og 
andre generasjon trådløs Surface Unit. Det nye batteriet gir en driftstid på opptil 5 timer. 
Siste versjon av Surface Unit er oppgradert med blant annet USB-C lading og er bedre rustet 
mot vannsprut. Begge produkter er kompatible med eksisterende ROV modeller.  
  
“X3 styrker Blueye’s posisjon som tilbyder av det mest stabile undervannskameraet, den 
mest omfattende softwareintegrasjonen, og lavest pris over produktets levetid.” - Christian 
Gabrielsen, CEO, Blueye Robotics  
  
Om Blueye Robotics: Blueye Robotics er et norsk teknologiselskap spesialisert på 
undervannsteknologi. Selskapet ble etablert i 2015 og teller nå over 20 ansatte. Blueye’s 
brukervennlige produkter blir benyttet innen ulike industrier, fra shipping og oppdrett til 
mindre inspeksjonssekslaper. Siden 2015 har Blueye hatt flere suksessfulle 
produktlanseringer samt utviklet seg fra et B2C til et B2B selskap. Lanseringen av X3 
markerer et teknisk sprang og setter Blueye på kartet for mer avanserte ROV operasjoner. 


