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NetOx i totalløsning

Vi leverer alle komponentene i et helhetlig system, som inneholder Titan Luseskjørt,  anlegg for 
produksjon og distrubusjon av oksygen samt Guardian trådløs logging og overvåking av vannmiljø.

Oksygenering i 
sjøanlegg

TITAN LUSESKJØRT OKSYGENPRODUKSJON OVERVÅKING

Generator på flåte eller i container med 
ønsket kapasitet og  med 

regulering og distribusjon.  

Eget system som regulerer og 
optimaliserer utfra ønsket  

settpunkt i hver merd.

Solid og tett skjørt i PVC som står 
godt i sjøen og er tilpasset
 miljøkontroll i sjøanlegget.



En komplett partner på oksygenLavt oksygennivå hemmer vekst

Løsningen er å tilsette oksygen

Havforskningen har funnet at lave oksygennivå i områ-
det 30 til 70 % av metning kan oppstå i merdene, særlig 
om sommeren og høsten ved høy vanntemperatur og 
mye fisk i merdene. Ved høy temperatur har fisken 
forøket oksygenforbruk samtidig som løseligheten 

til oksygen i vannet avtar. Fiskens appetitt avtar med 
synkende oksygennivå: ved 40 % O2-metning er f.eks. 
fôrinntaket redusert til 30 % sammenlignet med 
inntaket ved 90 % O2-metning. Redusert appetitt med-
fører også mer fôrspill som igjen øker fôrkostnadene. 

Ved bruk av luseskjørt vil lave 
oksygenverdier føre til redusert 
vekst, noe som vil gå ut over 
lønnsomheten. Dermed vil vekst-
perioden i sjøen kunne forlenges 
med opp til 2 - 3 måneder.

Asbjørn Bergheim, 
forskningsleder, OxyVision

NetOx er en slangebasert diffusor 
som kobles sammen etter merdenes 
størrelse og biomasse. NetOx er 
konstruert slik at den fordeler oksy-
genet likt i hele sin lengde. 
NetOx er robust og konstruert for 

røffe forhold. Den er utstyrt med  
høykvalitets gjengede koblinger i 
syrefast AISI 316. 
NetOx er den mest brukte diffusoren 
til oksygenering i oppdrett. 
NetOx brukes i dag i 13 land og er 

verdens mest brukte oksygendif-
fusor målt i lengde, til sammen 250 
000 meter diffusorslange er i drift. 
NetOx brukes i alle typer anlegg, fra 
tropene til tempererte strøk. 

Ved lave oksygenverdier i sjøen eller ved bruk av luseskjørt er det lønnsomt å tilsette 
oksygen. Dette sørger for at veksten opprettholdes og anleggsvolumet utnyttes. Med 
Netox Net vil tilsettingen av oksygen skje på en effektiv måte

Enten det skyldes forhold i sjøen eller bruk av luseskjørt vil oksygennivå under 70 % 
metning ha stor innvirkning på produksjonseffektiviteten og fiskens velferd.
Lavt oksygennivå betyr redusert vekst, dårligere fôrutnyttelse og forlenget vekstsyklus 
fram til slakting. 

NetOx Net er et meget effektivt diffusornett som tilfører oksygen til merder ved lavt oksygennivå; for å redusere 
stress, bedre fôrutnyttelse og vekst. NetOx Net benyttes ofte med  automatisk regulering av oksygennivå.

Gjennom et samarbeide med Oxzo kan Biomarine levere komplette løsninger for 
oksygenproduksjon for sjøanlegg, der alle behov er ivaretatt, inkludert beredskaps-
systemer og full oppfølging over tid. Løsningene bygger på mange års erfaring med 
løsninger for oppdrett, og mer enn 30 installasjoner er allerede levert.

Biomarine og Oxzo har et teknologisamarbeid, der man utveksler kompetanse og 
erfaring over tid. Oxzo har i en årrekke benyttet seg av Netox for tilsetting av oksygen 
ved sine leveranser til oppdrettsnæringen i Chile. 
Oxzo er en ledene leverandør av oksygensystemer til merdoppdrett og gjennom et 
samarbeide med Biomarine ønsker man å være med å bidra til en effektiv drift av 
norske oppdrettsanlegg. 

80 % metning

60 % metning

Vekst i forhold til oksygenmetning

Løsningene innbefatter ferdig montert og igangkjørt 
løsning for oksygenproduksjon i container eller på flåte, 
tilpassede systemer for distribusjon og kontroll samt 
overvåking og styring av oksygeninnholdet på merdni-

vå.  Biomarine har solid kompetanse innen tilsetting av 
oksygen i merder og kan ta ansvar for service og 
vedlikehold av systemene og kan om ønskelig bistå 
under drift via fjernstyrte systemer.

Et samarbeid om teknologi

Avansert: Dersom det er  lite oksygen i en merd eller en del av et anlegg kan man overføre kapasitet til egnet sted. 
Et dynamisk datasystem styrer dette.


