NetOx Drum oksygendiffusor
Tilsetting av oksygen i store merder krever utstyr med nok kapasitet.
Med NetOx Drum blir hele arbeidsoperasjonen enkel, hurtig og effektiv.

Oksygenering av vann

Effektiv oksygentilsetting handler om minimum av rigging samt rask og effektiv gjennomføring.
NetOx Drum er alltid klar. Koble til oksygen. Kjør slangene av trommel og du er klar til å oksygenere!
Mikrobobler sikrer god oppløsning av oksygen

Fordeler med NetOx Drum
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Sikrer oksygentilgang under behandling!
Enkel å regulere
Jevn fordeling i merdene
Effektive mikrobobler
Enkel å flytte fra merd til merd
Markedsleder
Kompakt og ryddig

NetOx Drum gjør det enkelt og effektivt å tilsette oksygen under
parasittbehandling eller ved akutte situasjoner
NetOx Drum består av en motorisert trommel med 10 eller 20 linjer NetOx diffusor, alltid klar til rask innsats
på merdanlegget.

Drum Modell
200
300
600

Ytelse kg/t Antall diffusorer
70		
10 stk		
105		
10 stk
210		
20 stk

Klar til oksygenering på minutter

NetOx Drum 200
10 NetOx diffusorer på 20
meter, hver med 15
meter forsyningsslange.

NetOx Drum 300

Ryddig og kompakt motorisert trommel

10 NetOx diffusorer på 30
meter, hver med 15
meter forsyningsslange.

Ryddig trommel
Med NetOx på trommel blir oksygentilsetting enkel, rask
og sikker. Nettverket av diffusorslanger dekker et stort
område og trekkes av på minutter. Når tilsettingen av
oksygen er ferdig, hales diffusorene enkelt inn.
Effektiv tåke
NetOx produserer en “tåke” av små oksygenbobler
som løses hurtig opp. Virkningsgraden vil avhenge av en
rekke faktorer men er blitt målt til over 80 %.
Stigehastigheten på boblene reguleres ved å endre
arbeidstrykket i diffusorslangene.
Sprer godt
NetOx drives av oksygentrykket i diffusorslangene så lenge det er trykk i systemet vil det levere oksygen.
En unik patent for utjevning av trykk i diffusor sørger for
at NetOx fordeler oksygen likt over hele merden.
Rådgivning
Vi bistår ved valg av modell utfra dimensjonerende
forhold, som biomasse , temperatur og og merdstørrelse.

NetOx Drum 600
20 NetOx diffusorer på 30
meter, hver med 20 meter
forsyningsslange.
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