Maskon vaksine doseringsenheter
– varianter tilpasset ulike bruksbehov

Skala Maskons Vaksineringsmaskiner VX-4 og VX-8 har revolusjonert vaksinering i
oppdrettsnæringen. Nå er systemet videreutviklet med ulike fremtidsrettede
doseringsenheter som også kan tilføre eksisterende maskiner økt fleksibilitet,
nøyaktighet og kapasitet.
Dette produktbladet viser hvilke doseringsenheter Skala Maskon tilbyr i dag.
Maskon Single doseringsenhet
Dette er Maskons standard doseringsenhet, beregnet for
dosering av en type vaksine om gangen. Et kamerasystem
styrer vaksineenhetene slik at stikkpunktet blir helt eksakt
for hver enkelt fisk. Stikkpunkts nøyaktighet er over 98%, og
dødelighet ved vaksinering er under 0,02 %.
Doseringsenheten er videreutviklet slik at hele doseringsenheten står rolig og bare nåla beveger seg frem og tilbake,
dette gir mye mere fleksibilitet og driftsstabilitet.
Stikkdybden stilles automatisk i forhold til lengden på fisken.
Sensorer ved kanyle overvåker at stikk utføres og at vaksinen
blir dosert korrekt i hver enkelt fisk. Ved hjelp av vakuumteknikk holdes fisken fast når den blir vaksinert, dette gjør at
stikkpunktet blir tilnærmet usynlig. En vannkappe med temperert vann, sikrer jevn og riktig temperatur på vaksinen.
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Maskon Duo doseringsenhet
Nå kan du på en enkel måte øke fleksibiliteten og effektiviteten
på din eksisterende vaksinemaskin! Vi har utviklet en ny injeksjonsenhet som kan injisere to forskjellige vaksinetyper i ett
og samme stikk. Stikke-enhetene kan erstatte dagens single
enheter på vaksinemaskinen.
I forhold til opprinnelig single doseringsenhet er nøyaktighet
og driftssikkerhet blitt enda bedre. På den nye enheten står
hele doseringsenheten rolig og bare nåla beveger seg frem og
tilbake, dette gir mye mere fleksibilitet og driftsstabilitet.
Her er noen av de andre fordelene:
• Operatøren har god kontroll på forbruk av vaksine.
• Det er separate tellere for dosene.
• Den ene dosen kan være oljebasert, den andre vannbasert.
• Dosens mengde kan justeres individuelt etter behov.
• Mengdejustering 0,025-0,1 mL. Nøyaktigheten på dosen er forbedret samt stabiliteten har økt.
• Justering av stikkedybde er forbedret slik at justeringen kan gjøres enklere.

Maskon Duo HP doseringsenhet
Duo HP (High Precision) doseringsenhet er videreutviklet fra
Duo enheten for å kunne dosere vaksiner av ulike viskositet
samtidig. Dette kan være vann/oljebaserte vaksiner.
Duo HP blander ikke vaksinene, men kjører disse i sekvens ut
gjennom nål. Det gjør at den kan dosere vaksiner med svært
ulik viskositet helt presist.
Enheten er utviklet for fremtidens markeder der det brukes
andre typer vaksiner med mer krevende egenskaper og behov
for større nøyaktighet.
Øvrige egenskaper tilsvarer Maskon Duo doseringsenhet.

Maskon Single/Duo og IM doseringsenhet
Denne doseringsenheten gir en intramuskulær injeksjon i tilegg til bukstikk. (IM = intramuskulær injeksjonhet).
IM eneheten setter vaksinen i muskel og er beregnet for fremtidens DNA vaksiner. Den justerer stikkposisjon etter fiskens
størrelse, slik at vaksinen settes der det er tykkest muskel.
Mengdejusteringen er på linje med bukvaksinering.
IM doseringsenheten leveres i varianter for enkelt eller dobbel
vaksine for bukstikk. Illustrasjonen viser en enhet med Duo
injeksjonsenhet for buk.
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