
Følg oss på sosiale medier

Gjennom maritim nanobobleteknologi og innovativ utvikling, har TESS løsningen til en brukervennlig, kostnadseffektiv 
og miljøbesparende oksygentilførsel i kar og merd. Lus på fisk i havbruksanlegg er en av de største utfordringene for 
fiskehelsen i norsk oppdrettsnæring. For å fjerne lus går fisken gjennom avlusing som ofte forårsaker oksygenmangel, 
stress og dødelighet.
 
TESS tester nå ut en ny nanoboblegenerator som distribuerer og metter vannet med oksygen i form av nanobobler. 
For å gi et dimensjonert forhold av størrelsen på en nanoboble, er det 64  
million nanobobler i en mikroboble. Nanoboblene har ikke oppdrift og stiger ikke til overflaten noe som gir en optimal 
innløsningseffekt. 

Nanobobleteknologi  
- reduserer oksygenforbruket

Samarbeid med SalMar
I et testprosjekt i samarbeid med SalMar optimaliserer TESS løsningen for avlusningsfartøyet  
SLC-02. Key account manager Inge Haarberg i TESS har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet og legger 
vekt på effekt og brukervennlighet. 
 
- Vår intensjon er å forenkle brukervennligheten og optimalisere effekten av tilført oksygen i merden. Vi har gjort det 
enklere for mannskapet å sette i gang prosessen, og det settes pris på av kunden.  
De stadig skiftende forhold på sjøanleggene gir en utfordring men vi har funnet optimale løsninger sammen med 
kunden. 

-Vi har nå en bedre innløsningeffekt i sjøvannet som er enklere, raskere og gir oss større kontroll på operasjonen og 
mer effektive arbeidsdager - sier Sondre Andreasen, skiftleder på SLC-02. Vi opplever god  
brukervennlighet og vi ser at oksygeninnløsningen fungerer opp imot vår drift.

Kontakt oss for en fagprat og skreddersydd løsning! 

Inge Haarberg TESS Trondheim 73 95 20 05 KAM Trøndelag & Nordland inha@tess.no
Ketil Igesund  TESS Vest as  55 11 47 37  KAM Havbruk og Fiskeri  ketil.igesund@tess.no
Morten Haugan  TESS Tau  90 76 63 93  Kundeansvarlig Rogaland  morten.haugan@tess.no  
Arthur Geir Brenne  TESS Ørsta Volda 70 07 43 63 KAM Møre & Romsdal, Nordre Vestland agb@tess.no
Siw Kjær TESS as 32 84 40 81  Salgskoordinator  sik@tess.no
Jan Eric Haagensen TESS as  32 84 41 56  Segmentdirektør  jeh@tess.no  
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