HIGH LEVEL
ENGINEERING

Rozwiązania technologiczne
dla morskiej energetyki
wiatrowej

Pozyskiwanie energii
z morskich farm wiatrowych
na Bałtyku jest kluczowe
dla ochrony środowiska
naturalnego oraz rozwoju
polskiej gospodarki.
Ponad 30 letnie doświadczenie firmy
Enamor oraz tysiące z sukcesem zrealizowanych
projektów w branży morskiej stanowią doskonałe
referencje by rozpocząć z nami współpracę przy
budowie morskich farm wiatrowych w ramach
projektu Bałtyk Środkowy III.
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HIGH LEVEL ENGINEERING

Systemy bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury:
— sonarowe systemy detekcji podwodnej
— sonary aktywne antykolizyjne
— systemy kamer CCTV
— systemy detekcji i kontroli dostępu
— systemy anty-dronowe
— systemy perymetryczne
Systemy bezpieczeństwa nawigacji
— systemy radarowe
— stacje AIS
— stacje referencyjne DGPS i RTK
— radionamierniki
— oznakowanie nawigacyjne, kompletne
— systemy monitoringu oznakowania nawigacyjnego
— systemy detekcji i śledzenia zlodzenia
i rozlewów olejowych
Systemy łączności
— łączność satelitarna – transmisja danych
i połączenia głosowe
— systemy łączności radiowej na potrzeby prac lokalnych
— systemy łączności wewnętrznej, rozgłośnie, interkom

Wyposażenie zabezpieczenia hydrograficznego:
— rozwiązania do badania batymetrii dna:
— pojazdy autonomiczne nawodne i podwodne:
ASV, AUV, ROV, USV
— echosondy jednowiązkowe SBES
— echosondy wielowiązkowe MBES,
— sonary boczne holowane SSS,
— magnetometry,
— sub-bottom profiler
— oprogramowanie specjalistyczne
Systemy monitorowania parametrów środowiska
wodnego:
— stacje meteorologiczne
— dopplerowskie profilomierze prędkości prądów
morskich ADCP
— czujniki falowania
— sondy parametryczne CTD
— sonary specjalistyczne do badań łowisk
i środowiska wodnego
Systemy zarządzania ruchem morskim VTS
— systemy radarowe
— stacja AIS
— radionamierniki
— systemy łączności radiowej
— kamery morskie
— oprogramowanie specjalistyczne
Systemy monitorujące do zbierania i analizy danych
— analiza źródeł danych i opracowanie optymalnego
rozwiązania,
— dostawa systemu akwizycji danych,
— konfiguracja i zarządzanie chmurą danych,
— opracowanie dedykowanych interfejsów dostępu
do danych
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