
VAKI  
SMART FLOW
Smart Flow-systemet samler informasjon fra alle enheter. Dette muliggjør 
optimalisering av hver sorterings-/telleoperasjon, da de forskjellige enhetene 
kan styres og finjusteres elektronisk for å sikre mer nøyaktig styrt utmating.
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FORDELER

FUNKSJONER

•  høyere kvalitet på operasjoner
•  samler inn og lagrer verdifull 

informasjon
•  enhetene kan samhandle for å  

oppnå best mulig resultater
•  sortering etter biomasse eller antall
•  enkel tilgang til alle data
•  prosesslogging for fremtidig 

referanse og sporing
•  prosesslogging danner grunnlaget  

for ekspertsystemet
•  forebyggende vedlikehold basert  

på loggført driftssyklus

•  alle enheter kan styres og finjusteres 
elektronisk direkte

•  overvåker kvaliteten på operasjonen
•  overvåk operasjonen fra  

mobile enheter
•  dynamisk gradering  

a) forhåndsinnstilt %-fordeling i 
størrelsesgrupper  
b) ønsket biomassefordeling i de 
forskjellige sorteringer

•  nødalarm
•  systemet logger alle operasjoner
•  fullt integrert og kompatibelt med 

alle arter



Ved å integrere en tilbakekoblingssløyfe mellom maskinen 
og telleren kan både spalte- og roteringsinnstillinger på 
maskinen justeres for å oppnå optimal mengde av fisk i 
hver kategori.

Eksempel: Hvis en tilsvarende biomassefordeling er 
foretrukket mellom alle kategorier, vil telleren justere 
maskinen slik at kategorien med f.eks. liten fisk mottar 
høyest antall fisk, for å justere for den relative 
vektforskjellen på hver enkelt fisk.
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KOMPONENTER
TETTHETSKONTROLL
Automatiserer reguleringen  
av fisketetthet for å forbedre 
sorterings-/tellenøyaktighet. 
Prosessen er helautomatisk.

SORTERING
Tilbakekoblingssløyfen mellom 
telleren og sorteringsenheten kan 
sikre at brukeren ikke trenger å 
overvåke sorteringsprosessen 
manuelt, og kan sørge for at optimal 
fordeling oppnås mellom hver 
sorteringsgruppe.

FISKEPUMPE
Telleren måler hastigheten på 
gjennomstrømningen, og sender 
informasjon til pumpen for å regulere 
pumpehastigheten for vann og fisk,  
for å hindre overbelastning av 
sorteringsenhet/teller.

TELLER
Telleren måler både størrelse og 
antall fisk som passerer gjennom 
maskinen, i hver størrelsesfordeling. 
Telleren kan derfor anslå den relative 
kategorien for størrelsesdistribusjon.

TELLERAPPORT
Automatisk rapporteringssystem for 
all målt fisk er tilgjengelig sammen 
med tellingsfilen som inneholder 
bilder av alle fiskene.

AUTOMATISK 
TILBAKEMELDINGSKONTROLL

NETTBASERT DATABASE/
LOKAL SERVER

HASTIGHETSJUSTERING 
FOR PUMPE

TETTHETREGULERINGSKONTROLL


