
Aquacu l t u re  Fa rm ing  Sys tem



Trygghet for verdier
e-SEAMatic AFS er er et automasjonssystem spesielt tilrettelagt for opp-
drettsnæringen. Systemet kan tilpasses utlike behov, og fra anlegg til anlegg. 
Vi kan også tilby doble kontrollere og kommunikasjonslinjer der produksjonen 
krever ekstra grad av sikkerhet. Ved en eventuell første feil vil anlegget alltid være 
operativt, og en vil ha mulighet til å rette opp i eventuelle feil uten fare for 
driftsstopp.

Vi skreddersyr hvert system
Vi prosjekterer og bygger anlegg ut fra kunden sitt 
behov. e-SEAMatic AFS kan brukes til alt fra enkel 
alarmhåndtering og oksygenstyring, til komplett 
prosesskontroll der fôrstyring og vannbehandling 
er integrert. 

Rett fôr og oksygen til enhver tid
Systemet sørger for rett fôrmengde og oksygen-
metning. Enkel og god oversikt gis via flere ulike 
typer operatørterminaler. Ved hjelp av trådløs hånd-
holdt terminal (PDA) som en bærer med seg rundt 
på anlegget, er arbeidet med kontroll og registrering 
forenklet vesentlig. Dataene overføres direkte til og 
fra automasjonssystemet. Dette gir god oversikt 
og en slipper manuell etterregistrering.

Samler inn, behandler og tar vare på data
Systemet samler inn alle typer data. Skreddersydde 
rapporter kan lages for å gi god og enkel oversikt. 
Data kan eksporteres til andre system og formater. 
e-SEAMatic AFS lagrer og tar automatisk backup 
av alle data.

100% oppetid
Vi bruker industrielt utstyr som er testet og god-
kjent for bruk i maritime- og offshoreapplikasjoner. 
Sammen med rett oppbygging av systemet 
resulterer dette i sikker oppetid.
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Muligheter
e-SEAMatic Aquaculture Farming System:

Alarmanlegg 
Varsling via skjerm, lyd/lys, PDA, SMS og analog 
telefon

Oksygenstyring 
Automatisk regulering av magnetventil 
mot diffusorer.
Automatisk regulering av motorventil fra 
superoksygenert vann.
Automatisk styring av oksygentilsettere.

Fôrstyring 
Tabellstyrt fôring (Tilvekstverdi, appetittfaktor 
og døgnrytme).
Appetittstyrt fôring (interface mot 3. part).

Lysstyring
Justerbar/dimbar ut- og innkobling. Styring av 
døgnrytme (fast, økende eller minkende).

Generell prosesskontroll 
Styring av motorer, pumper og ventiler, 
filterovervåking, varme-/kjølekontroll.

Tavle- og generatorstyring
Styring av tavlesystem og nødstrømforsyning.

Rapportering 
Rapporter for enheter, avdelinger og anlegg med 
blant annet miljødata, fôr, dødfisk og biomasse.
Eksportering av data til administrativt rapporterings-
verktøy (3. part database).

Fjerntilkobling 
Fjernstyring og service via internett.

Hvorfor velge Westcon Power & 
Automation AS?

•	 Effektiv og servicebevisst organisasjon med 
kunden i fokus.

•	 Meget kvalifiserte utviklere og serviceingeniører 
med lang erfaring innen automasjon.

•	 Brukergrensesnitt og servicevennlighet er vekt-
lagt gjennom hele designfasen for at systemene 
skal bli enkle og funksjonelle.

•	 Vi bruker ingen «Black-box»-produkter. Alt utstyr 
kommer fra kjente merkevareleverandører som 
sikrer tilgangen til reservedeler.

•	 Konkurransedyktige på både pris og kvalitet.
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