
ARGUS ROV systemer

sales@argus-rs.no www.argus-rs.no

Piscada tilbyr en komplett industriell plattform for ulike industrier for styring, overvåkning og analyse av 
industriprosesser. Innen akvakultur har vi samlet tjenestene under navnet Piscada Open Aquaculture 
Platform. Plattformen brukes til å koble sammen fôrsystemer, kamera, sensorikk, annet utstyr og 
tjenester. Støtter bruker av moderne industristandarder. Kundene beholder eierskap til data. Våre 
leveranser er leverandøruavhengig og er ikke knyttet til spesifikke leverandører. Har mer enn 10 års 
erfaring for plattformløsninger og programvare innen akvakultur.

Gunnar Ho� - gunnar.ho�@c�ow.com / +47 979 84 006

www.piscada.com

Cflow utvikler, designer og produserer komplette fiskehåndteringssystemer 
for fiskeri- og akvakulturindustrien.

Knut Drange  - knut.drange@piscada.com
Olav Jamtøy - olav.jamtoy@piscada.com

www.CFLOW.com

www.rostein.no

Udstyr til måling, styring og kontrol af vandkvalitet i 
akvakultur

Brønnbåtrederi

 +45 4582 2094 /  oxyguard@oxyguard.dk

 glen.bradley@rostein.com / +47 92608643

www.oxyguard.dk

NOFI er et maritimt industrikonsern som leverer produkter og løsninger til blant annet havbruk, fiskeri og oljevern; i tillegg til 
marinaløsninger, flytekaier og vann- og avløpstjenester. Uansett hva vi gjør, står havet i fokus! Vår brede kompetanse fra flere 
næringer gjør oss unik, blant annet som leverandør av miljøberedskapsløsninger for havbruksnæringen.
Vi har utviklet en beredskapspakke for oppdrettsanlegg som sikrer en solid førsteresponsevne ved en eventuell overbunkring, 
slangebrudd eller annen akutt forurensning. Utstyret kan også skjerme egne merder fra forurensning utenifra, og slik sikre 
fiskehelsen. En god beredskap sikrer egne ressurser, skåner miljøet for stor potensiell skade og kan vise seg å være svært 
besparende! Våre beredskapspakker er en rimelig investering – en bransjeledende beredskap kan leveres for inntil kr. 39.750,-  
Ta kontakt for mer info!   

Cato O. Birkestrand - Selger, havbruk & maritim miljøberedskap - cato@no�.no https://www.no�.no/havbruk

Skipsdesign/ maritime konsulenter

post@tomren.no www.tomren.no

TOMRA ENGINEERING AS

- Digital Bedriftsoversikt



www.nexans.com

AKVA group leverer teknologi og tjenester som bidrar til å løse biologiske utfordringer i den globale 
akvakulturindustrien. Vi har kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, 
Australia og Tyrkia. God fiskevelferd og operasjonell ytelse sikrer lønnsomhet for kunden. I alt vi leverer, 
fra enkle komponenter til serviceoppdrag og komplette installasjoner, legger vi det til grunn. Solid 
akvakulturkompetanse, lang erfaring og høy innovasjonsevne kjennetegner selskapet og gjør oss i stand 
til å levere de beste løsningene. Vi jobber hardt for å være en foretrukket samarbeidspartner for våre 
kunder og tilbyr komplette tekniske løsninger og service både innenfor merdbasert og landbasert 
oppdrett.  

Nexans Norway AS har produsert sjøkabler til norske elverk i 100 år. Kablene er installert og i drift i krevende farvann langs hele 
norskekysten, og har vært utsatt for hardt vær med slitasje både fra bølger og strømninger. WATERLINK sortimentet består 
bl.a. FERE og FEVE som er fettfylte armerte kraftkabler med fiberoptikk for bruk som landstrømskabel i havbruksnæringen. 
For anlegg med lang avstand til strømnettet og med økt strømbehov, er det naturlig å øke spenningen med høyspentløsninger. 
Løsninger er da 24kV TXRA. For kraftdistribusjon på anlegg leverer Nexans PUREAX® H07BQ-F som er en slitesterk PUR kabel. 
Konstruert for å tåle tøffe kjemiske miljøer, klimatiske forhold og mekaniske belastninger, og beholder fleksibiliteten selv ved 
lave temperaturer. For rene kommunikasjonsløsninger kan vi anbefale QERE som er en armert sjøfiberkabel med ytre kappe av 
slitesterk polyetylen. Kabelen leveres med 12 til 192 fiber, som ligger godt beskyttet i stålrør. 

Hans-Øyvind Sagen - hosagen@akvagroup.com

Martin Næss - martin.ness@nexans.com

www.akvagroup.com

- Digital Bedriftsoversikt


