Maskon rognsorterer

– Ytterligere forbedret, mer kompakt og kostnadseffektiv

Tidligere har det vært en manuell oppgave å sortere
ut rognkorn som enten ikke er befruktet eller der
laksefosteret ikke har utviklet seg som det skal.
Med Maskon Rognsorterer kan dette gjøres
betydelig raskere og mer nøyaktig enn om det
gjøres manuelt. Rognsorteringsmaskinen er nå
ytterligere forbedret i denne nye og mer
kompakte versjonen.

Arbeids- og kostnadsbesparende
Erfaringen viser at Maskon Rognsorterer erstatter
eksisterende teknologi for maskinell sortering og
gjør manuell ettersortering unødvendig. En monoton
og slitsom arbeidsoppgave som det har blitt vanskelig å skaffe folk til, blir dermed borte. Produktet blir
raskere «ready to market» og du sparer kostbare
arbeidstimer til manuell sortering. Maskinen kan
integreres i et moderne transportsystem for rogn,
eller settes opp som en «stand alone» enhet med
egen tank.1 operatør kan betjene flere maskiner, eller
ha andre arbeidsoppgaver i tillegg. Dermed kan dette
raskt bli en lønnsom investering.
Økt nøyaktighet og bedre kvalitet!
Maskinen tar opp til 6 bilder av hvert enkelt egg, etter
behov -fra begge sider av et matehjul. Datamaskin
vurderer så kvaliteten på rognkornet ut fra flere kriterier; ubefruktet. småøyer, størrelse, koaguleringer
og selvsagt døde egg.
Etter hvert som kvaliteten på kamera, software og
teknologi har økt, blir også sorteringen mere nøyaktig
og etterkontroll er blitt overflødig. Dette innebærer
høyere kvalitet på den ferdigsorterte rognen, og at
mengden skadet fiskeyngel reduseres betraktelig.
Dermed kan risikoen for sykdommer i produksjonen
også reduseres. Software forbedringer medfører
også en mere robust maskin som krever mindre
kalibrering og supportbehov. I og med at maskinen
tar flere bilder av hvert rognkorn blir også tellingen av
rognen meget nøyaktig.
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Detaljert rapportering
Ettersom Maskon Rognsorterer baserer seg på
dataanalyse, blir det enkelt å trekke ut statistikker
og rapporter som for eksempel antall rogn fordelt
på kvalitet og størrelse i mm. Maskinen er også
forberedt for database håndtering. Rapporten er
detaljert og er en meget fin dokumentasjon
å legge ved leveransen.
Gode erfaringer fra ledende rognprodusenter
Gjennom leveranser av et 50-talls maskiner, i både
inn-og utland, har vi bygget opp mange gode
referanser. Maskon Rognsorterer er raskt blitt
karakterisert som en revolusjon blant rognprodusentene. Resultatet har blitt et sterkt redusert
innslag av avvikende egg, mindre dødelighet, bedre
hygiene og redusert stress i forbindelse med plukking av død yngel.
Maskinen brukes i dag av Aquagen Norge, Chile og
Skottland. MOWI, Bolaks, Sjøtroll, Aakvik, Rauma,
Haukvik, Trautex, Hougton Springs, Cermaq,
Riverence og Huon Aqua. Og de fleste produsenter
har flere maskiner.
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Maskon rognsorterer

– Ytterligere forbedret, mer kompakt og kostnadseffektiv
Rognsortererne kan leveres
sammen med bord for
oppsamling og videre
transport av rogn.

Med Maskon Rognsorterer kan sortering
av rogn gjøres langt raskere!

Teknisk data
Sorteringskapasitet: Ca. 130 000 korn/time*
Bredde:
470 mm
Lengde:
980 mm
Høyde:
690 mm
Spenning:
230 VAC 1-fase + N 50 Hz
Styrestrøm:
24VDC
Forbruk strøm:
10A
Lufttrykk:
Min. 2 bar
Forbruk luft:
Ca. 20l/min
Vanntrykk:
Min. 2 bar
Vannforbruk:
Ca. 10l/min
*)Kapasitet per time - avhengig av kvalitet

Kompakt og gjennomprøvd løsning
Rognsortereren kategoriserer rogna som klar for salg,
som ikke godkjent eller som usikker. Maskon
Rognsorterer er en robust konstruksjon som er tatt
i bruk av en rekke ledende norske produsenter av
lakserogn. Konstruksjonen er grundig utprøvd gjennom
et 50 talls maskiner, og kjennetegnes av høy driftssikkerehet og stor nøyaktighet. En kompakt utforming
gjør den lett å plassere. Maskinen er enkel å betjene
via et oversiktlig operatørpanel. Utførelse i rustfritt
stål gjør maskinen til en robust konstruksjon med gode
hygieneegenskaper og er lett å desinfisere.
Avansert billedanalyse
Scorpion Vision Software® fra Tordivel AS er en
uavhengig og åpen programvare for industrielt
maskinsyn. l Maskon Rognsortereren analyserer
Scorpion Vision Software® rognkornbildene som
kontinuerlig tas av systemet. Bildeanalysen finne først
rognkornets omriss. Deretter bestemmer lysintensiteten
innenfor omrisset om rognkornet er dødt eller ødelagt.
Et voksende fiskeembryo forventes å ha to øyne. Dette ses
som mørke områder i bildet og brukes til å bestemme om
rognkornet er godkjent. Inspeksjonsresultatet og en rekke
rappor ter presenteres i Scorpion Vision Softwares omfattende og fleksible grafiske brukergrensesnitt.

