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Firma  OxyGuard założono  w  1987 aby  promować  urządzenia  bez  fałszywych 
odczytów dla osób zajmujących się hodowlą ryb. Rozwiązania pomiarowe, monitorujące 
oraz sterujące wprowadzone przez OxyGuarda były wówczas przełomowe. Sondy nowego 
typu  wynalezione  przez  założyciela   OxyGuarda,  były  bezkonkurencyjne.  Urządzenie 
monitorujące  składały  się  z  modułów  oraz  posiada  wiele  funkcji  rozszerzeń.  Były 
wytrzymałe,  dokładne  i  łatwe  w  obsłudze.  Te  zalety,  razem  z  bardzo  małym  kosztem 
utrzymania, są bardzo ważne dla farm rybnych modernizujących hodowlę, a urządzenia 
OxyGuarda jest obecnie preferowanym standardem dla nowoczesnych farm rybnych. 

Do  dnia  dzisiejszego  wszystkie  sondy  wykorzystywane  na  farmach  rybnych  bazują  na 
sondach OxyGuarda opracowanych w 1987.

Badania prowadzone przez zespół OxyGuarda sprawiły że jest on jedną z niewielu firm na 
świecie  potrafiącą  wykonać  sondy  mierzące  poziom  tlenu  tysiąckroć  mniejszego  niż 
spotykany w akwakulturze, równie dobrze jak sondy do typowych zastosowań. Wieloletnie 
doświadczenie  OxyGuarda,  na  które  składają  się  kontakty  z  partnerami  oraz 
użytkownikami swoich urządzeń, pozwoliło na stworzenie nowej sondy tlenowej – Sondy 
Commander. 

Sonda  Tlenowa Commander to  kolejny  krok  na  przód  w wyeliminowaniu  fałszywego 
pomiaru!  Posiada  ona  niemal  niezniszczalną  membranę,  krótki  czas  odpowiedzi  oraz 
wyjątkowo długą żywotność – wykonane jest „wieczne”! Nie jest wrażliwe na dwutlenek 
węgla. Podczas pomiaru tlenu rozpuszczonego system Commander zlicza pomiar w mg/l, 
%  nasycenia  oraz  temperaturę.  Posiada  kompensację  ciśnienia  atmosferycznego  oraz 
automatyczną kalibrację.  Zaawansowany układ regulacji  Commandera  zawiera  regulację 
PID,  co  zapewnia  niespotykaną  precyzję  w  utrzymaniu  stałej  jakości  wody.  Stabilność 
długoterminową sondy Commander trzeba zobaczyć aby uwierzyć, użytkownik potrzebuje 
mniej czasu na kalibrację, a prawie wogóle na konserwację.

To dowodzi że sonda jest niczym kamień węgielny dla  systemu Commander,  który daje 
hodowcom ryb  rozwiązanie  dla  wielu  problemów związanych  z  bezpieczeństwem  oraz 
ekonomią.  Commander  zbudowany  jest  z  modułów  więc  użytkownik  może  zakupić 
dokładnie  to  co  będzie  potrzebował  a  później  dodawać  –  albo  rozszerzać  system  albo 
wymienić  działające  moduły  na  nowe.  Rozszerzenie  o  rejestrację  danych  umożliwia 
monitorowanie  ryby  od  samego  jaja  w  formie  tabelki,  Commander  jest  kompletnym 
mierzącym, monitorującym oraz sterującym systemem który spełni wymagania hodowców 
ryb na wiele, wiele lat.
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Monitoring – Sterowanie – Alarm
– oraz  rejestracja

Commander nadciąga!
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Commander daje ci:
Całkowity podgląd! Całkowite sterowanie! Maksymalne bezpieczeństwo!

Oraz najlepsza ekonomia!

Całkowity podgląd

Twój cały system znajduje się na ekranie 
twojego  komputera  PC.  Kolor  kodu 
pokazuje ci co się dzieje. Jeśli zauważysz 
kod czerwony, oznacza on alarm!

W  ciągu  niecałej  sekundy  można  
skontrolować całą farmę! 

Kolory kodów są 

różnorodne...

Całkowite sterowanie

Możesz  przybliżyć  obraz  każdego 
elementu  twojej  farmy  aby  dojrzeć 
wszystkich  szczegółów  każdego 
tlenomierza, pompy, zaworu itd. 

Posiadając cały czas podgląd całego systemu

Maksymalne  bezpieczeństwo –  dodatkowo  do  całego  automatycznego 
sterowania oraz funkcji alarmu i całego systemu można uzyskać dostęp z 
twojego domowego komputera!

Zaoszczędź tlen, zaoszczędź pokarm, zaoszczędź energię
i wyhoduj ryby najwyższej jakości!

Commander  potrafi  nadzorować 
każdym  parametrem  jakości  wody  – 
również  innymi  parametrami  –  które 
można  mierzyć  i  nimi  sterować. 
Rozpuszczony  tlen  jest  oczywiście 
najważniejszy.  Precyzyjna  sterowanie 
tlenem  oznacza  lepsze  trawienie 
pokarmu  –  oraz  w  niektórych 
przypadkach  zmniejszenie  spożycia 
tlenu.
Nie  tylko  możesz  wyeliminować  wycieki,  
ale  również  poprzez  rozszerzenie  funkcji  
pamięci  pozwoli  ci  zwiększyć  wydajność  
procesu hodowli.

Wykresy oraz krzywe 
tlenu pokazują  jak 
precyzyjne  wartości  są 
odczytywane.

Rejestracja wartości 
zapisywana  jest  w 
osobnych arkuszach.

Alarm Log zapisuje 
historię wszystkich 
zdarzeń.

Tlen jest ważniejszy niż pokarm, tylko poprawna zawartość tlenu 
zapewnia optymalne zużycie pokarmu – oraz zdrowsze ryby. Co 
daje lepszy produkt. 
Prosta filozofia, lepszy produkt zapewnia lepszą cenę –  większe zyski dla  
ciebie. 

Commander  –  oparty  na  doświadczeniu, 
stworzony z myślą o przyszłości!  Unikatowe 
doświadczenie  OxyGuarda zostanie użyte do 
konfiguracji systemu Commander właśnie dla 
ciebie.  Możesz  podłączyć  jakikolwiek czujnik 
lub  urządzenie  z  analogowym  lub 
przekaźnikowym  sygnałem  i  dodać  je  do 
systemu jeśli to potrzebne.
OxyGuard  będzie  nadal  dostarczał  nowsze  
rozwiązania  abyś  miał  pewność  że  Commander  -  
oraz ty – będziecie zawsze na czele.

Convoy dla
transportu ryb

Sea System dla 
klatek morskich.

Dostępne  są  programy  do  sterowania 
karmikami  oraz  oświetleniem, 
Commander może  wymieniać  dane  z 
programami raportującymi.

Dla własnej wygody załóż sobie nadzorcę Commandera – i pozwól mu 
wykonywać całą pracę za ciebie.

NORMALNY
ALARM
NIEBEZPIECZY POZIOM TLENU
NASTAWA PROGU/PROGU PID
PRZECIĄŻENIE
NASTAWA PROGU TEMP.
WYŁĄCZONY
BŁĄD KALIBRACJI
BŁĄD KOMUNIKACJI


