
NetOx Manifold er en enkel innretning til fordeling av oksygen i store 
fiskemerder, i forbindelse med trenging av fisk, behandling mot parasitter 
eller oksygenmangel. 

Oksygenering av vann

med diffusorer fra

NetOxTM Manifold

Mikrobobler sikrer god oppløsning

Innretningen består av et fordelingsrør, forsyningsslange og NetOx patentert diffusorslange

Fordeler med Manifold 
Sikrer oksygentilgang etter behov!
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Enkel å håndtere
Solid utførelse
Jevn fordeling
Effektive mikrobobler
Ingen løse deler
Velprøvet



Enkel og robust
NetOx Manifold er en robust og enkel innretning som 
brukes til å fordele oksygenet til flere avgreninger. 
Dermed vil oksygenet som skal tilsettes spres over hele 
fiskenota, der selve diffusjonen skjer ved hjelp av NetOx 
diffusorslange.

Klart til bruk
Systemet leveres ferdig montert og klart til bruk. 
Manifoilen kobles til oksygenbatteriet via hovedforsyn-
ingsslangen. Fra manifoilen går oksygenet  ut gjennom 
fem forgreningsslanger, som hver og en er påkoblet 
en NetOx diffusorslange.  Det hele trekkes ut i nota og 
diffusorene spres ved hjelp av trekketau.  Det er viktig å 
dekke mest mulig av nota. 

Trenging av fisk
Ved sammentrengning av av fisk før pumping til brønn-
båt eller andre operasjoner er det viktig å sørge for nok 
oksygen, både før, under og etter håndtering av fisk.
Netox Manifold egner seg godt til dette bruksområdet.

Badebehandling
Ved badebehandling av fisk mot parasitter er Netox 
Manifold en enkel og velegnet løsning for tilsetting av 
oksygen.
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Sørger for O2- tilgjengelighet: Ved parasitt behandling, i oksygenfattige farvann, merder med 
skjerming mot lakselus/alger, lukkede merder (post-smolt), slaktemerder og nødoksygenering.

NetOx sikrer oksygentilgang, her under avlusing

NetOx Manifold er en spesialbygget fordelerløsning til bruk ved 
oksygentilsetting til sjømerder

NetOx Manifold 100: kapasitet – 33 kg O2/t
– fem forgrenigner og 100 meter NetOx
Med forsyningsslange før manifold, 5 x 15 m 
distribusjonsslange og 5 x 20 meter NetOx

NetOx Manifold 150: kapasitet – 50 kg O2/t
– fem forgrenigner og  150 meter NetOx
Med forsyningsslange før manifold, 5 x 15 m 
distribusjonsslange og 5 x 30 meter NetOx

NetOx Manifold 150

15 m forsyningsslange                      30 m NetOx diffusor slange

Hovedforsyningsslange

Fordelingsrør

Tekniske data 
NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t
Manifold materiale: AISI 316 syrefast stål


