
Guardian Duo Air er en målestasjon for oksygen og salinitet. Guardian Duo Air 
er konstruert for fast montering og benyttes fortrinnsvis for referansemålinger. 
Typisk plassering er en forflåte.

Guardian Duo Air - trådløs miljølogger

Enheten er laget for å henge på yttersiden av rekkverket slik at den ikke blir til hinder

Data  på digitale flater med historikk og dokumentasjon.

Fordeler med Duo Air 
Full miljøkontroll på merdanlegget!
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Oksygen, temperatur, salinitet og strøm
Logging og alarm
Enkel og brukervennlig webside
Oversikt over flere lokaliteter
GSM-basert kommunikasjon
Leveres med UPS som standard



Bio Marine AS
post@biomarine.no
Tel. + 47 97 66 06 33
www.biomarine.no

Historikk og dokumentasjon
Duo Air er et selvstendig system for miljøovervåking 
oppdrett. Målinger kommer opp på nettsiden på en 
oversiktlig måte og knyttet enkelt til hver lokalitet. 

Guardian lagrer alle målinger.  Duo Air er utstyrt med 
UPS, dvs både batteri og lader. Mister flåten strømmen 
forsynes enheten fra batteriet. UPS enheten plasseres 
inne i flåten og har ledning med stikkontakt for standard 
230V uttak 

Duo Air inneholder de samme teknologiske GSM-
løsninger, måleparametre og brukergrensesnitt som 
Guardian bøyene, og består av et skap med oksygen-, 
temperatur- og salinitetssensorer. 

Det har aldri vært enklere å få oppdatert informasjon om miljøet i merdene. Målinger sendes med GSM til database 
i skyen.  Programmet arrangerer data på forskjellige måter og lagrer statistisk informasjon som kan presenteres per 
dag, uke, måned, halvår eller år. Sensorene trenger ingen kalibrering eller service. 

Alle data lagres 
i skyen

Oversiktlig visning av 
alle måleverdier via 

internet

Eksporter data 
som rapporter i PDF 

eller EXCEL

Produkt      Målinger
xO2 Guardian    oksygen og temperatur
SA Guardian  salinitet og temperatur
Current Guardian  strømstyrke og retning

Guardian Duo Air har det beste innen avansert måleteknikk, 
trådløs kommunikasjon og batteriteknologi

Guardian Duo Air er utviklet og produsert av Meox.

Kan utstyres med inntil fire valgfrie sensorer for 
måling på for eksempel to ulike dyp

Tekniske data
Avlesing: MEOX CLOUD, cloud.meox.no
Sensor: Optisk vedlikeholdsfri
Driftstemperatur: Fra +1 til + 40 C
Nøyaktighet: 1% av avlesing
Sensor sjekk: Automatisk selvdiagnose
Måleområde: 10% - 200%


