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VCU CatchManagement

The Maritime Specialist

Onboard weighing and registration



VCU har utviklet sin egen bevegelses‐ og 

tyngdekraftkompensertevekt som sømløst kan

integreres med de andre komponentene i VCU 

CatchManagement‐systemet.

Denne funksjonen gjør at marinevekten VCU CM Pro 

skiller seg fra andre skalaer ved blant

annet at:

CU CatchManagement‐systemet 

er et veiesystem som er utviklet i 

tett samarbeid med fiskere. 

Systemet er et robust, holdbart, 

brukervennlig og intuitivt 

veiesystem beregnet på veiing, 

registrering og rapportering av 

fangst av fersk fisk. Systemet er tilgjengelig på flere 

språk og kan utvides ytterligere til hvilket språk som 

helst.

V
VCU CM Pro marinevekt
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Tekniske data

VCU CatchManagement

Brukervennlig •

Fleksibelt •

Nøyaktig •

Intuitivt •

Robust •

en marinevekt

et berøringsbasert grensesnitt

en etikettskriver

en veieserver

VCU CatchManagement‐programvaren

Robust og enkel design

Bygd i AISI‐316L rustfritt stål

Den kan justeres og sertifiseres i 20 grams 

intervaller (opptil maks. 50 kg).

Den kan justeres med fem ganger høyere 

nøyaktighet sammenlignet med konkurrerende 

produkter på markedet.

Tilgjengelig i tre størrelser:

600 x 500 opptil 120 kg

550 x 400 opptil 60 kg

400 x 300 opptil 30 kg

Helintegrert med VCU berøringsskjermen



VCU Pro‐terminalen er et industrielt berøringsbasert 

grensesnitt med integrert VCU

CatchManagement‐grensesnitt, som er spesielt utviklet 

for næringsmiddelindustrien for

veiing og registrering.

Styrken til VCU etikettskriveren er at den består av en 

rimelig, stasjonær skriver. Skriveren

brukes over hele verden i mange forskjellige 

sammenhenger. I kombinasjon med det robuste

VCU CM Pro‐huset i rustfritt stål, er denne løsningen en 

veldig sterk kombinasjon.

Det har aldri vært enklere å bytte rull. Etter at du har 

åpnet luken kan skriveren trekkes ut av

huset i sin helhet på installasjonsbrettet for enkel 

tilgang.
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VCU CM Pro‐terminal

VCU CM Pro etikettskriver

Ubegrensede muligheter når •

det gjelder oversiktskonfigurasjoner         

Flerspråklig •

Enkel å bruke •

Selvlærende system •

Fjernstøtte •

Full sporbarhet •

Godt beskyttet

Robust

Brukervennlig

Pålitelig

Passer for kalde, våte og salte omgivelser

Bygd helt i AISI‐316Lrustfritt stål

Tåler tøffe forhold om bord‐

IP67‐klassifisert

Passer for driftstemperaturer fra ‐10° til +40° 

Celsius

Grensesnittet kan vises på flere språk

Interface du VCU CM Pro



Fra instrumentpanelet til administrator på broen kan 

alle viktige oversikter og handlinger

hentes frem og vises på én skjerm. 

For eksempel kan en oversikt per tidsramme 

presenteres:

Oversiktene kan deles inn i de forskjellige fiskeartene, 

som igjen kan deles inn i forskjellige

varianter som:

I tillegg støtter programvaren oppbevaringsplanen e‐

Hold, og du har også mulighet til å levere dataene til 

andre systemer og plattformer.

Ved hjelp av ekstern tilgang kan VCU tilby hjelp og 

støtte når som helst (ved hjelp av

internettilkoblingen på skipet), uavhengig av hvor 

skipet befinner seg.

I tillegg jobber VCU kontinuerlig med å utvide 

forhandlernettverket for å kunne garantere

god service på stedet.
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Programvaren ble utviklet av VCU selv, og kan deles inn 

i en operatørside og en administratorside.

Operatørsiden er i lasterommet. Med 

veieprogramvaren kan et ubegrenset antall arter

kontrolleres og oversikter genereres.

VCU CM Pro programvare

Unike funksjoner for VCU 

CatchManagement:

Fjernstøtte
Flerspråklig system: Grensesnittet på broen og i 

lasterommet kan ha forskjellige språk. Eget 

språk kan også velges for utskriftsetiketter, 

uavhengig av grensesnittspråkene.

Selvlæringssystem basert på lagrede 

preferanser.

Visuell og numerisk sporing av konteinerstatus.

Enkel, kumulativ sporing av fiskerens under 

reisen, over flere fangster.

Før turen avsluttes kan fiskerens avrundes 

automatisk.

Fiskearter kan skilles på farge for enklere 

sortering:

Fiskearter

Fiskerityper

Forhandler eller fiskeselskap

Det kan opprettes en egen sortering for hver 

fisketype.‐

Kontinuerlig måling av temperaturen i 

lasterommet.

per fangst

per dag

per fangsttur

Hel

Renset

Klør osv.


