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FISKUPPFÖDNING OCH FISKODLINGAR
Vattendrag och sjöar har en naturlig
syrebalans som varierar med
årstiden, eftersom syreupptaget i

vatten är temperaturberoende. På
sommaren är syrehalten lägre än
på vintern.

SYRETILLSÄTTNING I FISKODLINGAR
Genom att öka syrehalten i fiskodlingsvatten är det möjligt att öka
mängden fisk i en given mängd vatten. Oxygen bidrar till att bryta ner
organiska ämnen som exempelvis

fiskexkrementer och överskottsfoder. På så vis åstadkoms både
renare vatten och en bättre miljö för
fiskarna. Syretillsättning är alltså
en viktig parameter i fiskodlingar.

BALANSEN
En lång rad faktorer spelar in när
rätt syretillsättning ska räknas ut:
• Fiskbestånd
• Utfodring
• Omgivningstemperatur
• Vattengenomströmning
•	Vilken syresättningsutrustning
som används

Dessa faktorer tas med i beräkningen när uträkningen görs för hur
mycket oxygen som måste tillföras
för att kunna utnyttja fiskodlingarnas kapacitet på ett optimalt sätt.
Varje fiskodling är unik och därför
finns det inte någon allmän svarstabell över rätt syretillsättning.

Strandmöllens konsulter kan bistå
med rådgivning så att samspelet
mellan alla faktorer säkerställer
en bra miljö för fiskarna och en
kostnadseffektiv produktion.

EMBALLAGE OCH
LEVERANSFORMER
STRANDMÖLLEN LEVERERAR I DE EMBALLAGE SOM PASSAR JUST DINA BEHOV.
FLASKOR
Vi kan leverera standardflaskor i
alla storlekar från 2 upp till 50 liter
innehållande de flesta gassorter.

Ofta kan det vara fördelaktigt att
gasförsörjningen sker från en
externt placerad anläggning, vilket
kräver installering av rörsystem.

PAKET
Vid större förbrukning levererar vi
våra gaser i paket som består av
sammankopplade flaskor från 8st,
upp till 36st. (40/80 liter).

Strandmöllen erbjuder även totallösningar med allt från projektering
till uppställning av tank.

Utöver de vanliga paketen har vi
utvecklat ett paket i XL-storlek med
300 bar.
XL-paketet ger nästan dubbelt
så mycket gas per paket jämfört
med marknadens konventionella
lösningar, utan att paketet tar
större plats på golvet. Dagshyran
för XL-paket är densamma som för
övriga paket. Detta innebär en lägre
hyreskostnad för kunden, eftersom
paketet innehåller dubbelt så
mycket gas.

CENTRALANLÄGGNING
I samarbete med våra kunder
erbjuder vi oss att definiera anläggningskrav, projektera, installera,
utbilda personal hos kunden och
inte minst att tillhandahålla service
när anläggningen väl är i drift.
UTRUSTNING
Strandmöllen erbjuder ett brett
urval av utrustning. Ring till
Strandmöllen så får du veta mer om
våra regulatorer, svets- och skärutrustning, flaskvagnar m.m.

KRYOBEHÅLLARE OCH TANKAR
Om du har en större förbrukning
av flytande gaser kan vi leverera i
transportabla kryobehållare från
5 liter till 600 liter och i stationära
kryotankar från 1200 liter och ända
upp till 60 000 liter.
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Gas är inte bara gas
Det vet vi, för vi har producerat och sålt gas
i 100 år.

Främst har vi verkat i Danmark, men sedan över 10 år tillbaka finns vi även
i Sverige.
Framgångarna på den svenska marknaden har resulterat i en komplett
luftgasfabrik i Ljungby, vilket gör oss klara att leverera gas även de kommande 100 åren.
Oavsett vilken bransch du arbetar inom, kan vi erbjuda dig alla typer av
gaser, koncept, service och utrustning. Det kan våra goda referenser intyga.
Vårt stora kundregister spänner över i stort sett alla branscher, exempelvis:
• Stål- och verkstadsindustrin
• Hälso- och vårdsektorn
• Livsmedelsproduktion
• Laboratorier och forskning
• Processindustri
Vårt mål är att bli ditt förstaval av gasleverantör. Vår historiska expertis,
tillsammans med både produktionsanläggning och luftgasfabrik, ger oss
goda förutsättningar att lyckas.
Så lägg namnet Strandmöllen på minnet – vi står redo att bli din nya
gasleverantör!
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