AKVAconnect
Fôringskontroll

Ny, fleksibel programvareplattform
som styrer alle funksjoner

Fleksibel programvare som kan overvåke
og styre alle parametere i oppdrettsanlegget. Dette sikrer optimal drift.

AKVAconnect kan benyttes som rammeverk for styringssystem
i alt fra små landanlegg opp til de største merdbaserte anleggene,
fra yngel til slakteklar fisk. AKVAconnect er et modulært system
som er kompatibelt med alle typer utstyr, sensorer og andre tekniske
installasjoner. Interaktive kontrollfunksjoner gjør programmet
enkelt og brukervennlig.
• Rollebasert plattform med egendefinerte skjermbilder og funksjoner
for de enkelte roller og brukere
• Egendefinert alarmsystem med varsling via SMS eller e-post
• Tilpasset fôring i hver enkelt tank eller merd
• Fôring fra flere slanger i samme merd for økt fleksibilitet, spredning
og kapasitet
• Appetittjustering gjøres enkelt ved å endre utfôringshastighet

AKVAconnect software for landbasert
oppdrett skreddersyr fôringsprogrammer
for nyklekket fiskeyngel og helt opp til

eller størrelser på dosene
• Modulbasert styringssystem som er klargjort
for fremtidige funksjoner og ny sensorikk.

slakteklar fisk.
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AKVAconnect Fôringskontroll

Produksjonskontroll

Undervannslys

Lensepumper

Klargjort for fremtiden

Oversiktsbildet på fôring blir konfigurert
og skreddersydd for hver enkelt anlegg
eller lokalitet.

Fjernkontroll

Fôringsanlegg

Kameravinsjer

Siloluker

Vannbehandling

Med AKVAconnect kamerakontroll er både
analoge og digitale kamera fullt integrert i
selve systemet og kan styres uavhengig.

Renseplugg injektoren blir styrt direkte fra

Fjerndata fra
andre anlegg

Alarmsystemer

Kamerakontroll

Personsikkerhet

AKVAconnect og sikrer at daglig rengjøring
av fôrslanger blir utført.

Miljødata

AKVA group er ledende leverandør av servicetjenester og teknologi til fiskeoppdrett, og
står bak flere sterke merkenavn som: Wavemaster, Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.

Fôrtanker

Vann/Diesel

Den nye AKVAconnect familien sikrer optimal prosesskontroll.
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• Komplette akvakulturprosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking
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• Fôrflåter • Arbeidsbåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software

