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VAKI HAT TİPİ SAYICI
VAKI Hat Tipi Sayıcı, boylama makinesinden sonra 
veya balık transferinin yapıldığı tank & kafes 
hatlarında, hat üzerine monte edilerek kullanılır. 
Balıklar, 30 yılı aşkın bir süredir VAKI ürünlerinde 
kullanılan kızılötesi ışık teknolojisi ile sayıcıdan 
geçerken sayılır.

VAKI MİKRO VE MAKRO SAYICI

VAKI Makro ve Mikro sayaçları, kuluçkahanelerde, 
adaptasyon tesislerinde, boylama makinesinden 
sonra veya balık transferinin yapıldığı tank & kafes 
hatlarında hassas stok kontrol işlemleri için 
kullanılır. Ayrıca, üretim ve yetiştirme döngüsü 
sürecinde, stok kontrolü için de kullanılmaktadır.

10 g -11 kg
ağırlığındaki balıklar için

Makro: 0.1 g - 400 g
ağırlığındaki balıklar için

Mikro: 0.1 g - 200 g
ağırlığındaki balıklar için
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VAKI MAKRO & MİKRO
SAYICI

VAKI MAKRO SAYICI
VAKI Makro, saatte 200.000 adet smolt veya 1 
milyon adet 1g lık yavru balık sayma kapasitesine 
ve 100 cm genişliğinde sayma alanına sahiptir.
0.1g - 400g aralığındaki balıkların hızlı ve doğru 
sayılmasını sağlayan Makro modeli , tek kanallı ya 
da 4 kanallı  olmak üzere 2 versiyona sahiptir.

VAKI MİKRO SAYICI
VAKI Mikro, 0.1g - 200g arasındaki küçük balıkları 
saymak için en ideal sayıcıdır. Sayım alanı 50 cm 
genişliğinde olup saatte 500.000 adet 1 gr lık balık 
sayabilme kapasitesine sahip olan Mikro modeli, 
tek kanallı ya da 3 kanallı olmak üzere 2 versiyona 
sahiptir.

• Doğru sayım
• Yüksek sayma kapasitesi
• Sayım görüntülerinin doğrulama için
   kaydedilebilme özelliği
• Balığa duyarlı teknoloji, balıklar her zaman su
   ortamında strese girmeden sayılır
• Aşırı balık geçişi alarm ikazı
• USB bağlantı
• Kolay sökülüp takılabilen sayım başlığı
• Uzaktan izleme ve servis özelliği

Avantajları;

Makro ve Mikro Sayıcılar;
• Levrek
• Çipura
• Alabalık
• Somon
• Kalkan Balığı
• Pisi Balığı
• Mersin Balığı
• Tilapya
• Karides
• Barramundi
• Sarıkuyruk 
   olmak üzere tüm balık türleri için uygundur.

Sayım Yapılan Balık Türleri;

Özellikler;
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VAKİ HAT TİPİ SAYICI

• Doğru sayım
• Kolay montaj / kurulum
• Balığa duyarlı teknoloji, balıklar her zaman su 
ortamında sayılır.
• Doğrudan boylama makinesine ya da balık 
pompasından gelen hattın sonunda boru üzerine 
monte edilir.
• Kontrol ünitesine dört sayım çerçevesi (sayıcı) 
bağlanabilir

Avantajları;

• Balık büyüklüğü: 10g - 11kg
• Kapasite: 30 - 50.000 balık / saat (ortalama 100g 
balık için)
• Güç kaynağı: 110 - 240V
• 4 kanallı sayım ekranı
• Uzaktan servis özelliği

Özellikler;

Sayım Ekranı

Sayım Çerçevesi




