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LUFT DIFFUSOR PLATTFORM
3 Leverer komprimert luft eller ren oksygen. 
3 Lettvekts design (HDPE) som kan enkelt installeres eller fjernes. Dette gir enkelt vedlikehold og  til/fra kobling. 
3 Liten, mikro og nano oksygen diffusjon gir 0,5 – 3,0mm boble størrelse.
3 2-6 diffusor disker/elementer pr plattform.
3 Fleksibel, designet for lang levetid uten å skade not.
3 9" eller 12" diffusor disker.
3 Operasjonell dybde til 35 meter.

Du tilbys et innovativt system som gir omfattende kontroll over merdemiljøet. Systemet gir oversikt og 
mulighet til å direkte påvirke ulike merdeparametere, som vil forbedre oksygennivåer, gi god beredskap og 
skadebegrensning ved algeoppblomstring, og forebygge fiskehelse med tanke på både gjellehelse og
lakselus.

Systemene kan skreddersys og tilpasses behovene hos ulike lokaliteter. Om en lokalitet har sesongvis problemer med  
oksygennivåer som direkte påvirker mulighet for fôring og vekst, eller om lokaliteter er i ulike risiko-soner for mulige alge- 
oppblomstringer så kan systemene på hver lokalitet konfigureres etter behovet.

Systemet kan gi en enorm oppdrift av det næringsrike og kaldere vannet samtidig som eventuelle luseskjørt holdes i ro og  
den lagvise inndelingen av blant annet oksygennivåer og salinitet brytes opp. Egenskapene og plasseringen av de ulike kom-
ponentene, samt oppsamling av data for analyse er det som gjør systemet så effektivt.
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En skybasert programvare, ODiN, logger alle parametere i en 
database og overlapper det slik at man kan se alle forholdene 
i merdene over tid. Med kontinuerlig oversikt på oksygen-
nivåer, salinitet, temperatur og andre verdier får man mu-
lighet til å kunne reagere både manuelt eller via automatiske 
innstillinger når det er nødvendig. Systemet er driftssikkert 
og kan enkelt opereres fra fôrflåte eller hovedkontor. ODiN, 
“Operational Database in the cloud Network”, gir oppdretter 
total kontroll over merdemiljøet.  

ODIN TOTAL KONTROLL 

NOEN FORDELER ER:

3 Kan også integreres med eksisterende Midt-Norsk  
 ring system
3 Kan integreres med eksisterende dødfisk og ensilasje
 systemer.
3 Kan integreres med kompressor systemer eller 
 oksygenproduksjons anlegg for å optimalisere  
 kostnadene relatert til luft eller oksygen forbruk.
3 Datalogg med dato for alle variabler og vær forhold.
3 Enkelt-å-bruke med intuitivt automatisert  
 programvare.
3 Overvåker og tar nødvendige korrigerende tiltak
 på blant annet dårlig vannforhold (innløst oksygen,  
 dårlig sirkulasjon, salinitet, temperatur, pH).
3 Fjerner avfall som følge ved rengjøring av not.
3 Kan bedre fiskens skinn- og gjellehelse samtidig som  
 stress reduseres.
3 Kontinuerlig vann sirkulasjon.

Sensorer

Kontrollskap

Kontrollpanel
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Robust lufttilsetting kontrollsystem ved alge oppblomstring og hendelser med lavt oksygennivå

Dette robuste og avanserte lufttilsettings systemet er designet med tanke på enkel lagring, transport – og rask installasjon hvis 
det skulle oppstå akutte situasjoner i forbindelse med alge oppblomstring eller lave oksygennivåer. 
Lagres enkelt i trekasser som er klart merket med:

Merdestørrelse, innholdsliste, installasjonsinstruksjon og spesifikasjoner om luftkrav for å drive systemet.

Kontaktpersoner

Ønsker du en skreddersydd løsning?
Kontakt oss for en fagprat!

3 Rask beredskap for lokaliteten – fra lager til bruk på 1 dag
3 Designet spesifikt for 90m, 100m, 120m, 130m, 160m, 200m og 220m merderinger for optimal ytelse, eller stålanlegg
3 Plug-and Play med hvilken som helst kompressor eller oksygen produksjonsutstyr
3 Null-restriksjon luft kontroller med manuell kontroll
3 Mekanisk avblødning
3 Marine-grade materialer for 30 års levetid
3 Optimaliserte diffusor-disk egenskaper for maksimal O2 metting og oppdrift. 

AKUTT BEREDSKAPSKONTROLL


