
       Principais Características 

 Estrutura compacta, leve, de fácil 
manipulação (desmontável) e de 
montagem simples 

 Arranjo eletrônico expansível, 
versátil e de fácil customização 

 Suporte a comunicação de equi-
pamentos seriais e ethernet. 

 Suporte a vídeos analógicos e HD 
(em baixíssima latência)  

 Opção para gravação e armaze-
namento de imagens no padrão 
4K. 

 Projetada para facilitar os procedi-
mentos de lançamento e recupe-
ração em função de seu arranjo. 

 

Medusa - Deep Watcher 
Solução multifuncional a geração de imagens de qualidade e obtenção eficaz de dados subsea pela interface de periféricos utilizados para as mais distintas aplica-

ções. O conceito Medusa,  busca trazer as atividades de Survey em qualquer instância, seja ela de pesquisa acadêmica ou comercial, flexibilidade necessária e 

funcionalidade impar dentro das aplicações para o qual se destina.  

Seu projeto em condição de plataforma aberta ainda pode considerar variações de padrões de vídeo com os quais opera, multiplexação de dados via cobre ou 

fibra conforme necessidade do usuário final. A proposta inovadora deste equipamento, torna-o tão mutável quanto a gama de variações operacionais necessárias 

a que estão submetidas as atividades do mercado para o qual se dirige. Acima de tudo ressalta-se confiabilidade e acessibilidade do equipamento, como caracte-

rísticas relevantes a proposta da marca ID Subsea, dentro de sua filosofia de inovação e desenvolvimento nacional de tecnologia submarina.   

 

WWW.ID-SUBSEA.COM 



 

Dimensões: 

 Unidade subsea:     Cônica  (1000mm  ᴓ Base x 500mm ᴓ Topo x 1500mm de alt.) - 0,39 m³ 

 Unidade de superfície (controle):      483mm x 89mm x  450mm (L x A x P) 

Alimentação: 

 Unidade subsea:                                350 VDC @ 2 KW  

 Unidade de superfície (Controle)       110/220 VAC @ 350W 

Opcionais: 

 Umbilical:                                           Consultar a ID SUBSEA sobre disponibilidade do comprimento desejado. 

 Customizações:                                * Contatar - support@macsea.com.br / sales@macsea.com.br  

                                                                                    (22) 2765 4396 / (22) 98846 9740 

Comunicação: 

 Canais Serias:               x 03 portas 115.200 Kbps @ 24VDC 

 Canais Ethernet:            x 02 10/100 Mbps @ 24VDC  

Iluminação: 

 Padrão:                            6400 Lumens total - 02 Lumin. de 3200 L 

 Expansível                      12.800 Lumens total - 04 Lumin. de 3200 L 

Conectorização: 

 Comunicação e dados:    MCBH-6F Serial & DC / MCBH-8F Ethernet & DC 

 Iluminação:                       MCBH-3F  DC output 

 Vídeo:                               MCBH-8F  Vídeo & DC 

 Entrada (Alimentação):     5506-1506 DC input 

Características gerais: 

 Profundidade de trabalho:                 300m 

 Peso no ar:                                        60 Kg 

 Temperatura de trabalho:                 -2C ° à 35 C °  

 Material:                                                      Alumínio Naval 6061—T6 
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