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ECA Robotics designs and manufactures robotic systems to reduce 
exposure of humans in hostile and dangerous environments and 
to free humans of repetitive and tedious tasks.

Subsea robotic technology can now reach depths and perform tasks better 
than ever before, reducing human risk and delays when surveying and 
maintaining ultra-deep equipment

Versatile ROV for multi-purpose 
subsea applications

A ECA Robotics projeta e fabrica sistemas robóticos para reduzir 
a exposição humana em ambientes perigosos e hostis e para 
liberar profissionais de tarefas tediosas e repetitivas.

A tecnologia robótica submarina pode agora alcançar profundidades e 
realizar tarefas melhor do que nunca, reduzindo riscos humanos e atrasos 
durante atividades de levantamento e manutenção em equipamentos para 
águas profundas

ROV versátil para aplicações 
submarinas multiuso

800m ROV for subsea inspection
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Criada em 1936, a ECA Robotics projeta 
e fabrica veículos submarinos há mais de 
40 anos. Até hoje, mais de 1.000 robôs 
submarinos, veículos submarinos autônomos 
(AUV) e veículos operados remotamente 
(ROVs) foram fabricados para clientes em 
mais de 25 países. A empresa desenvolveu 
suas capacidades e experiência para se 
tornar líder mundial entre muitos mercados, 
incluindo a indústria de petróleo e gás. 

Desde seu primeiro sistema submarino 
na década de 60, ela desenvolve e fabrica 
uma ampla gama de veículos submarinos 
offshore, de levantamentos em águas rasas 
até trabalhos em grandes profundidades em 
alto mar.

Dessa forma, a ECA Robotics fornece ROVs 
de inspeção com capacidade para operar em 
profundidades de 300 a 800 metros, como os 
modelos H300 e H800, e ROVs de classe de 
trabalho ultra-leves, como os modelos H1000 
e H2000, além de ROVs híbridos com esteiras, 
como o RovingBat.

No entanto, sua principal e inovadora solução 
para inspeção de dutos em águas ultraprofundas 
é o AUV de inspeção Alistar 3000.

O Alistar 3000 é o único veículo submarino 
autônomo capaz de simultaneamente realizar tarefas de inspeção, 
tarefas de levantamento gerais e levantamentos pós e pré-instalação 
de tubos em campos de petróleo e gás offshore ultraprofundos com até 
3.000 metros de profundidade. 

Seu principal e melhor recurso é o design de oito propulsores que 
permite que o equipamento flutue entre um e dois metros acima de um 
duto transportando um conjunto completo de sensores, com velocidade 
máxima de quatro nós e carga útil de até 200 kg. O equipamento dura 
até 20 horas em capacidade máxima. O design também oferece ao 
veículo a capacidade única de realizar inspeções visuais próximas (CVI) 
em equipamentos submarinos em profundidades de até 3.000 metros 
e oferece aos operadores maior flexibilidade e operações mais rápidas 
no geral.

O Alistar 3000 oferece não apenas a capacidade de coleta de dados 
de vídeo e sensores acústicos (varredura lateral e MBES) durante a 
inspeção de equipamentos submarinos como também conta como 
recurso de detecção de vazamentos, laser e sensores de ambiente. 

A maioria dos outros equipamentos submarinos, sejam ROVs ou 
sistemas rebocados, exige grande infraestrutura e equipamentos 
externos para funcionar, mas o Alistar 3000 opera sem um complicado 
umbilical ou seu guincho.

 
Escrito por Jean Claude Alcouffe da ECA Robotics

Established in 1936, ECA 
Robotics has been designing 
and manufacturing underwater 
vehicles for more than 40 years. 
To date over 1000 underwater 
robots, Autonomous Underwater 
Vehicles (AUV) as well as Remotely 
Operated Vehicles (ROV), have been 
manufactured for customers in over 
25 countries and it has developed 
its skills and experience to become 
a world leader across many markets, 
including the oil and gas industry. 

Since its first underwater system 
in the 60’s, it has designed and 
manufactured a wide range of 
offshore underwater vehicles, from 
very shallow water surveys to ultra-
deep underwater works.

In this way, ECA Robotics provides 
inspection ROVs depth rated from 
300m to 800m, such as the H300 
and H800, and very deep light work-
class ROVs, like the H1000 and 
H2000, as well as hybrid crawling 
ROVs such as the RovingBat.

However, its main and innovative 
solution for ultra-deep water pipeline inspection is the Alistar 3000 
Inspection AUV.

Alistar 3000 is the only autonomous underwater vehicle capable of 
simultaneously carrying out inspection tasks, general survey tasks, and 
pre-laying and post-laying surveys, whilst on ultra-deep offshore oil 
and gas fields of 3000 depth metres. 

Its main and best feature is its eight thruster design that allows it to 
remain flying between one and two metres above a pipeline carrying a 
complete suite of sensors, with a top speed of four knots and a payload 
up to 200kg. The vessel will last up to 20 hours at full capacity. This 
design also gives the vehicle a unique capability to perform Close 
Visual Inspections (CVI) of underwater equipment at up to 3000 depth 
metres, and offers its operators greater flexibility and overall faster 
operations.

Alistar 3000 offers not only the possibility of collecting video and 
acoustic sensors (side scan and MBES) data during the inspection 
of subsea equipment, but can also feature leak detection, laser and 
environment sensors. 

Most other subsea vessels, whether ROVs or towed systems, require 
major external infrastructure and equipment to function, but the 
Alistar 3000 works without a cumbersome umbilical or its winch. n
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800m ROV for subsea light work


