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Forord – The Smolt Fish Counters 
 

VAKI Aquaculture Systems thank you for choosing the Wellboat  Range of fry and smolt counters.  

These counters are used in many aquaculture enterprises where an accurate knowledge of fish numbers is 

important.  Applications include counting fish when grading, accurate stock control and when transferring 

fish between tanks and delivering fish by helicopter, well boat and truck.  

The MICRO and MACRO counters have been developed in collaboration with a number of leading fish 

farming companies and used worldwide for counting a wide variety of species including Atlantic and Pacific 

salmon, trout, char, sea bass, sea bream, cod, tilapia, cobia, yellowtail, flatfish and most other farmed fin fish 

species.  

VAKI continue to develop the features and functions of the counters for use with more specialised species 

including prawn, shrimp, eel and ornamental fish. 

The counters are based on a digital scanning camera and computer vision. The outlines of objects that pass 

beneath the camera are recorded and custom designed software is used to analyse the images and count the 

individual fish.  

The fish enter the counter and the water from the fish pump or spray bar then carry the fish over the curved 

counting channel. The fish then pass over a light source and a mirror above the light reflects the images of 

each fish back to the digital camera where the outlines are recorded and counted.  

The MICRO is ideal when counting small fish from 0.2 g and has a 500mm wide counting channel, the MACRO 

channel is 1000mm wide and ideal for counting both fry and larger fish such as smolts. Both counters can be 

supplied with multi counting channels, which can be used to count separate batches of fish simultaneously, 

for example when grading. 

This manual is a guide for the Macro Exel Counters.  
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Garanti 

Vaki Aquaculture Systems Ltd. tilbyr  1 års garanti fra leveringsdato hos Vaki Island, med forbehold om riktig 

montering, bruk, vedlikehold i henhold til beskrivelse. 

Endringer i starttidspunktet av garantien pga forsinket levering til  kunde, må rapporteres skriftlig til Vaki. 

Vaki forplikter seg til å utbedre alle mangler som skyldes feil på design, materialer eller produksjonen av 

utstyret 

 Disse feilene vil bli rettet ved reparasjon eller utskiftning av komponenter. Kunden kan bli bedt om å sende 

inn komplett utstyr eller enkeltdeler for reparasjon hos Vaki på Island 

Vaki aksepterer tilsvarende garanti for originale deler som monteres av Vaki. Garantitiden er 1 år fra levering 

Vaki Island. 

Vaki er ikke ansvarlig for: 

 

 Feil montering og bruk eller utilstrekkelig vedlikehold. 

 Defekter som følge av montering av materialer, komponenter eller enheter som 

ikke er levert av Vaki, og montert av brukeren 

 Mangler som skyldes endringer i utstyret av brukeren, uten skriftlig samtykke 

fra Vaki. 

 Feil eller utilstrekkelige reparasjoner utført av brukeren. 

 Normal slitasje av utstyret. 

 Feil tilkobling av elektrisk utstyr 

 Feil forårsaket av uriktig spenning 

 Skade/stans på grunn av at Pc og/ eller kamera utsettes for vann/fukt. 

   Skade på elektriske kabler. 

   Økonomiske tap som følge av produksjonsstopp eller feiltelling. 

 

 

 

Dersom feil eller mangler vises/oppdages på utstyret skal dette rapporteres omgående  skriftlig til Vaki. 

Rapporten må være sent innen 2 uker før garantitiden utløper. Dersom kjøperen ikke informerer Vaki 

innenfor de frister som er angitt ovenfor vil retten til garanti bortfalle. 
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Tellehode 
Tellehode består av kamera og Pc med touch panel 

På baksiden finnes tilkoblinger for strøm, lampe (lys) og nett  

 

 

 

1.  (LAN) tilkobling. 

2. 12V Lampe tilkobling. 

3. Strøm. 

 

 

Pumping 
Ved bruk av pumpe til transport av fisk til telleren er det viktig å oppnå en jevn flow av fisk og vann. Ujevn 

pumping av fisk gjennom telleren kan redusere nøyaktigheten samt kapasiteten. 

Det er viktig å prøvekjøre telleren med den vannmengden man vil benytte under selve tellingen opp i mot ny 

innstilling for fiskestørrelse. Dette for å unngå eventuell overtelling. 

Ref: section 7.2 “Test with water only” 
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Start Up 
 

Skru på telleren. 
Følgende vindu vil vises på skjermen. Ved lavere temperatur vil det ta lenger tid for lampen å oppnå 

arbeidstemperatur 

Den grønne baren indikerer ikke temperatur økning men tid 

 

 

Dersom telleren nylig har vært i bruk kan denne prosessen kanselleres ved å trykke, “Cancel”.  

 

Hovedskjermen vil vises. 
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Hoved skjerm 
Funksjoner og valg på hovedskjerm.  

 
 
 

 
 

1. “New counting session” starter en ny telling, ved aktivering endres knappen til  “End counting 
session” 
“Pause” benyttes dersom rengjøring el lignende er nødvendig i en telling. Husk å trykke på start før 
pumpingen av fisk starter. 
“Store/lagre” vil vises som en lagring i rapporten (eks en batch) 
“Image” for visning av opptaksfil. 

2. “Report” for visning av rapportfil. 
3. “Setting/innstillings” gir tilgang til innstillinger. 
4. “Calibration” for automatisk kalibrering av teller. 
5. “Exit” for å stenge ned software før pc slås av. 

  

 1  4  5  2  3  6 
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A. Kanal navn (ved fler) Endres ved å dobbelklikke.  
B. Estimated Size gir estimert størrelse Den blå baren indikerer utvalget, når bar er full vil snittvekt 

komme opp  
C. Viser antall,  
 
D. Størrelses gruppe sett inn hvilken fiskegruppe telleren skal “se” etter. Velg den som er nærmest 
E. Progress Bar indikerer mengde fisk gjennom teller, øker til gul og så til rød ved overbelastning 
F. For veksling mellom Throughput, Video eller Fish spread på skjerm. 
G. “Visibility” brukes for å synliggjøre visibilitykurven (intensitet på lyset som kameraet registrerer) . 
H. Information. Informasjon om teller. Type, IP address, Scan rate, Light strength, Serial number, 

Software version.  
I. “Counting” / or “Not counting” indikerer om teller er klar til bruk  
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Dersom dette området blir rødt og melding “Not counting” og feilmelding “visibility 
insufficient” vises, se punkt for kalibrering  og  visibility . 

J. Total count  total antall 
K. Throughput graf, linjene mengde fisk gjennom teller opp mot max kapasitet på teller. 

Valg av fiskestørrelse 
 Størrelses valgene er: 0.2g, 1g, 3g, 10g, 30g, 100g & 200g 

Bruk innstillingene og velg den størrelsesgruppen som er nærmest fiskegruppen som skal telles (Husk å sette 

inn størrelse på hver kanal). Hver størrelses innstilling kan håndtere fisk som er 5 x mindre og 5 x større enn 

valgte innstilling 

Dersom innstillinger til liten fisk viser seg å overtelle pga luftbobler og/ eller bevegelser i vannet anbefales 

det å øke størrelsesinnstillingen. 

 

Test med vann 
Juster mengden fra fiskepumpen i forhold til fiskestørrelsen som skal telles. Ved telling av liten fisk reduseres 

vannmengden så mye som mulig for å unngå feiltelling. Benytt vannavskiller for å justere vannmengden 

gjennom telleren. 

 

Testkjør telleren med vann (uten fisk) for å kontrollere at telleren ikke “teller vann” 

Det kan være nødvendig å justere vannmengden for å unngå dette , spesiellt ved telling av liten fisk. Dersom 

telleren “teller vann” kan følgende  punkter gjennomgås: 

 

 Speilet  er ikke rent eller har vanndråper 
 For høy vannstrøm gjennom telleren 
 Urent vann / farget vann. 
 Telleren står ikke i water/ vannet er ikke spredt ut i hele tellefeltet 
 Størrelses innstillingen er for sensitiv 
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Start ny telling 
For å starte en ny telling trykk “New counting session” knappen. 

Melding vil vises: 

       

Informasjon om anleggsnavn, kar, gruppe etc kan føres inn ved å trykke på tastaturet. Denne informasjonen 

inkluderes i rapporten. Trykk enter på tastaturet etter inntasting. DET ER VIKTIG AT DET KUN BENYTTES 

BOKSTAVER OG TALL NÅR INFORMASJON TASTES INN. (.,-/_&) VIL GJØRE AT DATAFILEN IKKE BLIR LAGRET  

 

Telleren skal nå vise 0 for antall 

 

Lagre og fortsette telling 
En  mellom lagring kan lagres ved å trykke på  “lagre” knappen. Antallet vil bli lagret i rapporten med en 

tidslogg. 

 

 

. 



 
 

 

Page 10  ww.vaki.is 

 

Gjennomstrømning, video og spredning av fisk 
Video viser real time bilder av fisk i tellefeltet. Dette bildet viser hvordan fisken passerer gjennom telleren. 

 Fish spread  funksjonen forteller hvordan fisken er spredt utover tellefeltet (eks mye fisk på ene siden av 

teller) Jevn spredning gir max kapasitet og nøyaktighet.  

Throughput:  

  

Video: (her vist med 4 kanaler) 

                         

Fish spread: (her vist i 4 kanal, telleren heller mot høyre) 
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Progresjons bar 
Progresjonsbaren indikerer mengde fisk gjennom teller opp mot kapasitetsgrense. Rød indikerer 

overbelastning 
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End counting session/avslutt telling 
Når tellingen er slutt, trykk: “End counting session”.  

 

Bekreft at tellingen er ferdig.  

Settings/innstillinger 
For tilgang til innstillinger, trykk “Settings” på hovedskjerm 

Settings/innstilling 
I denne innstillingen vil man kunne velge språk, endre konstant for vektestimering  
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Folders/mappe 
 

 

 

Her er mulighet for å sette inn navn på operatør, selskapsnavn og evt selskapslogo. Dette vil komme til syne 

på rapport 

 

 

Mappe for  Report and Record file: hviser hvor mappe for rapport og telleopptak lagres etter telling. The 

present folder is c:\reports\. Licence codes  
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Licence codes /lisens koder 

Dette feltet viser hvilke koder som er gjeldende. 

“Active Biomass function” Indikerer om størrelsesmåling er aktivert 

For aktivering – sett inn pinkode  

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Page 15  ww.vaki.is 

 

Informasjon 

 

Counter:  

Name: Name of the counter.  

Type: Type of the counter. Micro, macro, nano... 

IP Adress: The computer IP Adress 

 

Camera 

Vendor: Vendor type. 

Scan rate: Shows how many lines per second the 
camera is scanning. 

Light strength: This value indicates the strength of 
the lamp. Normally this value should be 1000-1400. 
Should the value drop below 700 this suggests the 
lamp tube should be replaced. 

Serial number: Serial number of the counter.  

Software:  

Version: program version number.  

CVB number : Common Vision blog nr.  

Licence 

Biomass estimation 

To buy Biomass Licence you have to contact VAKI 
and give up version, CVB number and Serial number.  
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Kalibrering & Visibility 
Hver gang telleren starter sjekkes: 

 
 The scanning area of the camera. 
 

 The intensity of the light detected by the camera. 
  

Dersom visibility ikke er akseptabel vil følgende melding vises: “Insufficient visibility check again?” for å 

finne feil trykk på knapp for  “Visibility”  

 

Visibility 
Trykk  “Visibility” knapp for å vise visibility graf: Brønnbåtteller har ikke vertikale linjer som viser kanaler 
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 “Visibility” benyttes også for indikasjon på om kamera er rett posisjonert og for detektering av lys. Det er 

også mulig å sjekke for evt partikler eller urenheter på speilet som vil forstyrre bildekvalitet. 

Grafen over viser hvordan en visibility graf bør se ut. Grafen under viser med «skittent/urent» speil/glass. 

Rengjør speilet (sjekk visibility) og kalibrer på nytt 

 

 

 

 

 

Det er mulig å zoome på visibility.   

 

   

Dersom ingen rød kurve kommer til syne kan dette skyldes at lampen ikke star på. 
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Kalibrering 
 

Denne funksjonen kalkulerer en ny posisjon 

automatisk. Press “Calibration” på 

hovedskjerm når det ikke strømmer vann 

gjennom teller. 

Det er også viktig at lampen har stått på i god 

tid (varme) og at speilet er rent. 

Se rapport 

Etter at du har trykket “End 

counting session”,vil det 

automatisk genereres en 

rapportfil. For å åpne rapporten, 

trykk “Report” knapp på 

hovedskjerm. En liste over alle 

lagrede rapporter vil vises. 
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Se opptak 

 

For visning av opptak trykk “Record” på hovedskjerm. Bildet viser et 1 sekunds opptak. Bruk piltast og 

antallet vil akumuleres 

Grafen på toppen indikerer mengde fisk over teller til en gitt tid. Trekk markør til ønsket punkt for evt 

etterkontroll 

 Benyttes for å gå til neste bilde. 

   BenyttesuBenyttes for evt å gå til start eller slutt for tellingen 

Start/End BenyttesuBenyttes for evt å telle en sekvens I tellingen. Trykk, sett markør på ønsket punkt og avslutt med 

høyretast. Teller vil kalkulere antallet i angitt periode 

 

 “Close” for å gå ut 


