
Guardian xC måler hastighet og retning på strømmer i vannmassene. 
Guardian xC leverer oppdatert informasjon om bevegelser i sjøen til enhver tid. 
Systemet består av målebøye, programvare og ladestasjon.
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Guardian xC vannstrøm måler

Guardian xC er en robust bøye utstyrt med ny måleteknologi basert på doppler sensorer. 
Målingene sendes trådløst med GSM til database i skyen og leses av på egen nettside. 

Fordeler med Guardian Xc 
Full miljøkontroll på merdanlegget!
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Måler på ulike dyp
Automatisk visning på nettside
GSM-basert kommunikasjon
Inntil 12 måneder batteridrift
100 % trådløs
Autokompenserer for tilt
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I samarbeid med oppdrettere
Guardian xC er utviklet i Norge med formål å tilby et 
nøyaktig og trådløst system som er enkelt å bruke i 
fiskeoppdrett, også på utsatte lokaliteter.

Historikk og dokumentasjon
Guardian xC er et nytt system for måling av vannstrøm 
og retning innen oppdrett. Guardian xC lagrer alle 
målinger og presenterer de sammen med andre 
Guardian målinger av oksygen, salinitet og temperatur.

Solid kvalitet
Guardian xC er konstruert for røffe forhold og er grundig 
testet under praktisk oppdrett. Guardian xC krever ingen 
kalibrering eller spesielt vedlikehold.

Å kjenne til vannstrømmer er viktig i mange sammenhenger innen oppdrett. Med Guardian xC kan nå 
strømforholdene ved merdene kartlegges og overvåkes. Målinger sendes med GSM til database i skyen.  
Resultater lagres og vises i ønsket format på egen webside.

Oversiktlig brukermeny gjør det 
enkelt å se målinger, stille alarmer 

og hente ut rapporter.

Alle visninger av data vil 
være er integrert med øvrige 

målinger i Guardian
brukermenyer.

Guardian xC gjør det enkelt å måle og kartlegge vannstrømmer. 
Systemet er trådløst, praktisk i bruk og viser målinger på nettet. 

Guardian xC er utviklet og produsert av Meox.

Alle data lagres 
rett i skyen

Ingen software, 
visning via 

egen webside

Online visning eller
eksporter rapporter i 

PDF eller EXCEL

Guardian xC     Måler

Singel måling  en valgt dybde 
   0-15 meter

Profil måling  på 5, 10 og 
   15 meter


