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Enkel att använda

Utvecklat för
fiskeindustrin

Robust

IP67

Etiketter

Vikt
Fisksort
Gradering
Datum/tid
Område

Datanätverk

Enkel anslutning till
befintligt nätverk

Garantitid

Två år

Världsnyheättt!ra

förb
Fiska rätt och
lönsamheten.

Verifierbar enligt direktiv 2009/23/EC

Dataprogram inkluderat
		för utskrift av fångst-		
rapport eller export till
Excel.

Fångstrapport

Om ethernet-		
uppkoppling ej är 		
möjlig sparas alla
vägningar i kontrollerenheten och överförs
		automatiskt vid åter-		
uppkoppling.
Loggning av
fångst

Noggrann
vägning

Mycket stabil och
noggrann vägning som
förbättrar lönsamheten
när man säljer fisk.
Ingen extra fisk
behövs “bara för att 		
vara säker”.
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eSeaSystem är vågen som revolutionerar
yrkesfiskarens vardag. Dagens hårda krav på
spårbarhet, effektivitet och lönsamhet blir nu möjliga
att leva upp till – på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt. Modern teknik och smarta anpassade lösningar
har skapat ett arbetsredskap som fyller behoven av
noggrannhet både idag och på lång sikt.
eSeaSystem är den första våg i världen som är EU-certifierad
för att göra typgodkänd vägning ute till havs. Du kan alltså
göra en verifierad vägning innan du går in i hamn och
behöver inte betala för att väga en andra gång. Det sparar dig
både tid och pengar. Vågen har ett användarvänligt program
och du väljer rätt fisksort från en förteckning. Listan över
fisksorter kan du uppdatera precis när du vill. Antingen
ändrar du fisksortsförteckningen med hjälp av den inbyggda
Ethernetanslutningen eller genom att växla mellan de olika
kontrollerenheternas listor. Du behöver alltså inte välja bland
fisksorter som inte är aktuella.

Smarta praktiska lösningar

När du jobbar med vågen ute till havs ska det vara enkelt.
Därför har vi skapat tryckknappar som fungerar även när du
har tjocka handskar på dig. När du har vägt och ska skriva ut
etiketter matas dessa ut från den rostfria kapslingen, vilket
gör det lätt att lossa etiketten efter varje utskrift.

Tålig för långa och stormiga turer

Vågen är robust byggd - den håller för alla olika typer av
förhållanden, även efter en lång tids användning. Den har en
speciell kompenseringsenhet som gör att vågen inte behöver
omkalibreras. Lutning och rörelser på havet påverkar inte
vågen. Dessutom kompenserar den för ändrad gravitation
vilket innebär att fartyget kan åka långa sträckor utan att
vågens noggrannhet försämras. Se gärna vår testfilm på
www.marinescale.com för att se med egna ögon hur det
fungerar.

Säker fångstrapportering

Alla vägningar överförs automatiskt till dator via nätverket.
I datorn sammanställs alla vägningar till en fångstrapport.
För mer avancerade rapporter kan du exportera till Excel
för att bearbeta informationen vidare. Du kan också alltid
vara säker på att dina data sparas. Om din uppkoppling bryts
av misstag, en nätverkskabel går sönder eller om datorn
får problem så sparas alla dina rapporterade vägningar.
eSeaSystem garanterar att datan sparas och rapporteras så fort
återuppkoppling sker – helt automatiskt! Det gör att du kan
fokusera på fisket och inte på rapporteringen.
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