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Med robot i tankene ….
– ser vi slutten på krevende karvask? 



Mørenot
Robotics

Mørenot Robotics produserer robuste produkter i termoplast (PE).  Våre 
kunder er profesjonelle innen oljevern, transport og oppdrett over  hele 
verden. 

Vi har levert spesialkonstruksjoner i PE til oppdrettsbransjen i flere år og  
har nå fokus på robotics til bransjen. NotRobot produseres på fabrikken  
vår i Bodø og her holder også utviklingsavdelingen vår til.

NotRobot X2 er vår første robot for oppdrettsnæringen.

Vi er 12 kolleger og har som mål å bli ledende på ulike robotics til  
oppdrettsnæringen både i Norge og internasjonalt.
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Mørenot
Robotics

• Fjordmerder

• Offshore

• Landbasert 
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NotRobot
X2 renhold 

NotRobot X2 er renholds-roboten for oppdrettsnøter i 
tradisjonelle  merder. 

NotRobot børster hele døgnet og holder nota ren

0-10 meter – «luse-beltet»

NotRobot X2   ->   Mindre lus 

NotRobot X2 er elektrisk og bruker om lag 0,3kW
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NotRobot
X3 Renhold + ROV

NotRobot X3 – skal benytte samme renholdsmetode som X2 – lett  
børsting på nota - kontinuerlig.

NotRobot X3:

• Automatisk modus (Notrobot – renhold)
• Manuell modus (avansert ROV-funksjonalitet med kamera, sensorer,  

gripearm, UW-pos mm)
• Undervannsposisjonering (UW-pos)
• Kontrollroms-funksjonalitet

NotRobot X3 er altså både ROV og renholdsrobot.
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NotRobot
X4 – Offshore
Renhold + ROV 
NotRobot X4 – skal benytte samme renholdsmetode som X2 – lett  
børsting på nota - kontinuerlig.

NotRobot X4:

• Automatisk modus (Notrobot – renhold)
• Manuell modus (avansert ROV-funksjonalitet med kamera, sensorer,  

gripearm, UW-pos mm)
• Undervannsposisjonering (UW-pos)
• Kontrollroms-funksjonalitet
• Redundancy både ved antall enheter (Swarm), parallelle  

kontrollsystemer og servicetilgang
• 600% økt thrust-kapasitet sammenlignet med X2

NotRobot X4 Swarm er altså både ROV og renholdsrobot.
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NotRobot
X4 Offshore

NotRobot-konseptet skal utvikles videre med robot-
systemer for store  og avanserte not-konstruksjoner.

Offshore akvakultur er en fremvoksende tilnærming til marin oppdrett  
der anleggene flyttes ut i litt avstand fra kysten. Anleggene vil da være  
plassert i dypere og mindre skjermede farvann, hvor havstrømmer er  
sterkere enn i kystnære strøk.
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UW GPS
Posisjonert under vann

Vi benytter undervanns-posisjonering fra Water Linked AS – dette  
systemet gir NotRobot X4 unike muligheter.

Water Linked benytter akustisk posisjonering og systemet er meget  
robust og anerkjent.

Vår NotRobot-teknologi og -software er allerede forberedt for Water  
Linked.

Vi har pågående et utviklingsprosjekt ( X3 ) som allerede bruker Water  
Linked UW-pos. X3-prosjektets UW-pos har også kontrollroms-
funksjonalitet – som er basis til X4-kontrollrom.

Vi tenker oss å bruke 2 parallelle UW-pos-systemer for å øke  
redundanse.

UW-pos med sin Topside og sensorer vil bli installert i vår X4-Topside.
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Kontrollrom
3D - VR

I kontrollrom vil systemet gi operatører og teknikere oversikt og kontroll  
over NotRobot-aktivitet.

Data fra kameraer og sensorer presenteres live på skjermer og VR i  
3D-modeller.

Systemet vil ha både teoretiske og målte data og vil bygge en  
kontinuerlig oppdatert 3D-modell av nota og robotenes aktivitet på de  
ulike områdene.

Fra kontrollrom kan NotRobot X4 aktiveres og styres manuelt som ROV  for 
inspeksjoner og andre ROV-oppgaver – for deretter å settes tilbake  på 
notvegg for fortsatt renhold.

Kontrollrom kan også dirigere NotRobot tilbake til Topside for service,  
vedlikehold eller bytting.
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Topside
Kommunikasjon

Topside etableres i topp av kolonner som vist på skisse.

Vi tenker oss 4 stk Topside med 3 stk NotRobot X4.

Data fra NotRobot sendes herfra via fiber eller radiolink til kontrollrom.  

Topside er også servicepunkt for NotRobot.

I Topside etableres kabelspoler og hangar, som er øverste del av  
sjaktene som leder NotRobot ned og inn i aktuelt notsystem.
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Kabelspole &
Kabel

Kabel for X4 er en flytekabel med 3 power og 8 signalledere.

Kabelen er 18mm i diameter og tåler 150 kg strekk (NotRobot X4 er  
beregnet til 35 kg i luft)

Vi benytter denne kabelen i tester av større uv-konstruksjoner.  

Bildet viser 250 meter kabel på transportspole.

Kabelspole vil måle om lag 1,0 x 1,0 x 0,6 meter – den vil bygges med  
slepekontakter på power og trådløs overføring av signal.

Kabelspole er elektrisk drevet og kan styres fra kontrollrom.
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Service
Hangar

Service-hangar er en åpning i topp av sjaktene som leder ned gjennom  
skaft.

I hangar holdes NotRobot fast i opplag – og herfra kan service eller  
utskifting gjennomføres.

I Hangar Topside er det ønskelig med ferskvanntilgang for rask spyling  
ifm opplag eller service.

Mål på hangar er 1,0 x 1,0 x 0,5m.
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NotRobot X1

Kar
Tank
Basseng
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NotRobot X1 - Proto

Renhold under produksjon ?

Rengjøring mellom produksjon ?

Runde – firkantet - 8-kantet  ?

Vegger – Bunn – Rør  ?

Batteridrift – Lading ? 

Sensorikk ??

Børsting – Slamsuging ?
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