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Bømlo Brønnbåtservice har hatt VAKI smolttellere på sine båter i en årrekke. Rask, 
skånsom og nøyaktig levering av fisk er viktig for oss og våre kunder. Derfor velger vi 
VAKI tellere som er driftsikre, har god  kapasitet og meget god nøyaktighet. I tillegg 
kan man dokumentere all telling med enkel men kraftig bildeanalyse.

    Leif Torkelsen - M/S Øystrand 

Bømlo Brønnbåtservice - Norway

Tellerene er robust konstruert noe som gjør de velegnet for operasjon under tøffe 
forhold. Jeg føler at tellerene er avgjørende for vår virksomhet ettersom vi har stor 
tillit til informasjonen vi får fra Vaki tellerene. Tellerene gjør at vi kan maksimere 
tilveksten og eliminere unødvendig stress ved at det eksakte antallet fisk sendes til 
slakt samtidig om resten får gå på fôring.

Adam Norris - Bath Manager   

Huon Aquaculture Group Pty Ltd.
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SPESIFIKASJONER PÅ 
SMOLTTELLER
2 standard størrelser (spesialdesign på forespørsel)

•   1.4 m telle bredde
•   2.1 m telle bredde 

Fiskestørrelse:  Opp til 500g

Kapasitet:  200 – 300.000 fisk/time 

Nøyaktighet: Over 98% 

SPESIFIKASJONER PÅ 
CHANNEL COUNTER
2 standard størrelser (spesialdesign på forespørsel) 

•   1.9m telle bredde
•   1.3m telle bredde

Fiskestørrelse:  500g - 12kg

Kapasitet:  40 – 100 tonn/time pr kanal
  ( basert på 1,7 – 4 kg snit vekt) 

Nøyaktighet: Over 98% 

BRØNNBÅT
TELLERE  



VAKI BRØNNBÅT TELLERE
VAKI fisketellere er ideelle når det er behov for telling og størrelsesmåling av et stort antall fisk 
i løpet av kort tid. VAKI`s tellere  er eksepsjonelle valg for brønnbåtene som utfører transport, 
sortering eller generell biomasse kontroll. Macro telleteknologi som ble utviklet for over 10 år 
siden og som har vist seg å være pålitelig, kan nå benyttes i alle faser av produksjonstiden i sjø, 
samt ved transport til slakt. 

Smolttelleren er designet for telling av smolt og Channel counteren for større fisk. Begge tell-
erene er beregnet for telling av: Laks, Torsk, Piggvar, Kveite, Ørret, Tilapia, Sea Bass og Bream. 

FULL KONTROLL FRA BRO PÅ BRØNNBÅT 

SMOLT COUNTER
Smolttelleren er spesialdesignet og tilpasset transport systemene som 
benyttes ombord på brønnbåtene. Den velprøvde telleteknologien benyttes 
verden over og er utviklet for bruk ombord på brønnbåt. 

Smolttelleren har stor  kapasitet og håndterer 360.000 smolt pr time ved 
jevn flow. Nøyktigheten kan verifiseres via opptak av hele tellingen. Estimert 
snittvekt og størrelsesfordeling er også tilgjengelig.

CHANNEL COUNTER
Channel Counter er ideell ved nøyaktig telling og størrelsesmåling av store 
mengder fisk fra 500g og oppover.

Channel Counter er designet til å håndtere fiskestrøm fra moderne 
transportsystemer ombord i brønnbåtene. Det er det beste valget for å 
oppnå pålitelig og verifiserbar informasjon under splitting, sortering og 
telling til slakt.

Channel Counter kan leveres i 2 størrelser og 2 versjoner:

B-TYPE

Type B refererer til kasseformen og brukes når det ikke er 
nødvendig å lede fisken inn i et rør etter teller. Denne versjonen 
er ofte brukt på lektere når fisken blir pumpet direkte fra et bur 
til et annet.

Y-TYPE

Y-typen brukes på store sorteringsmaskiner når fisken 
transporteres fra sorteringsmaskinen i et rør etter telleren.   
Rørdiameteren kan være opp til 20 ".

Telle teknologi
Telleren bruker VAKI computer vision-teknologi som opprinnelig ble utviklet for 
telling av yngel, smolt og larver. 

Fisken passerer et opplyst felt hvor linjescanningskameraet lager et siluettebilde 
av hver enkelt fisk som benyttes til telling og størrelsesberegning.

RASK & NØYAKTIG Software 
Den avanserte programvaren brukes til å telle fisk som  passerer telle området. 
Fiskebildene blir lagret og kan brukes til å verifisere tellingen.

Skjermbildet til høyre viser ett sekunds opptak av smolttelling der kapasiteten er 
opp til 100 fisk per sekund.

Størrelsesmåling
Snittvekt og størrelsesfordeling av talt fisk presenteres grafisk sammen med 
den totale biomasse.

Automatisk Rapport 
Automatisk rapport gir verdifull og detaljert informasjon om tellingen. 
Rapporten kan leveres  sammen med rapport for selve tellingen som 
inneholder opptak av hver enkelt fisk og gjennomstrømningsinformasjon. 

Automatisk rapport gir ytterligere mulighet til å vurdere kvaliteten på tellingen. 

Macro App (valgfritt)
Blandt nye funksjoer er en Macro-app som gir brukeren 
mulighet til å kjøre telleren, se på resultatet og maile en 
rapport direkte fra en smarttelefon eller et nettbrett.
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