CWC PUMPE FOR SKADEFRI TRANSPORT AV LEVENDE FISK
CWC pumping gir en skånsom og skadefri transport av fisken, og bidrar til å
bevare fiskens kvalitet.
CWC pumpen kan brukes til de fleste typer fisk og til alle fiskestørrelser
fra yngel til slaktefisk.
En Continuous Water Circulation fiskepumpe er vannfylt til enhver tid, og
fisken transporteres skånsomt ved sirkulasjon av vann.
Når pumpingen starter, suger sjøvannspumpen vann ut av pumpetanken.
Dette gjør at fisk og vann blir sugd inn i tanken via sugeslangen.
En stor avsilingsrist hindrer fisken i å bli dratt ut av tanken og inn i
sjøvannspumpe.
Dermed kan man fortsette å suge vann ut av pumpetanken til denne er fylt opp
med ønsket mengde fisk (og vann).
Det er dette som bidrar til CWC pumpens høye kapasitet.
Pumpen kan også håndtere store vannmengder, og er derfor blant annet egnet til
pumping når man ikke ønsker å trenge fisken for mye sammen.
Fisken føres videre ved å pumpe vann inn i tanken, slik at fisken følger med
vannstrømmen inn i rørledning og til utløp.
Ved å regulere vannhastigheten styres mengden fisk som pumpen leverer.
Ved å hente friskt vann direkte fra sjøen eller annen vannkilde, vil man kunne
pumpe over lange strekninger uten at fisken utsettes for oksygenmangel.
CWC yngel- og smoltpumpe leveres som et dobbelt system med to tanker.
CWC pumpen vil da ikke ha behov for annen vanntilførsel enn det vannet som
suges opp sammen med fisken.

I tabellen nedenfor finner du eksempler på pumpestørrelser som kan leveres.
Vi leverer også andre pumpestørrelser, vennligst ta kontakt for nærmere
informasjon.
Netto kapasitet er mengden vann og fisk som pumpen flytter fra f.eks. mære til
brønnbåt eller fra brønnbåt til slakteri.
Netto kapasitet må ikke forveksles med kapasiteten for fylling av pumpetank
(pumpetrinn 1 i flytskjema på neste side).
For ei dobbel pumpe vil disse to kapasitetene være tilnærmet lik, fordi man fyller
en pumpetank mens man tømmer den andre pumpetanken.
I ei singel pumpe må fylling av pumpetanken vente på at tanken tømmes først,
derfor er netto kapasitet for denne bare halvparten av netto kapasitet for ei
dobbel pumpe.
Mengden fisk vil variere ut fra hvor mye man trenger fisken sammen.
Ved maksimal trenging av laks (slaktefisk), vil mengden fisk være 5-10 % av
oppgitt kapasitet.
CWC S1008

Singel pumpe med en tank på 1000 liter og 8" sugeslange

Tank
Netto kapasitet
Sugeslange

1x1000 liter
190 m3/t vann og fisk
8"

CWC S3010

Singel pumpe med en tank på 3000 liter og 10" sugeslange

Tank
Netto kapasitet
Sugeslange

1x3000 liter
300 m3/t vann og fisk
10"

CWC S3012

Singel pumpe med en tank på 3000 liter og 12" sugeslange

Tank
Netto kapasitet
Sugeslange

1x3000 liter
440 m3/t vann og fisk
12"

CWC D0324-1
YNGEL- OG SMOLTPUMPE

Fiskestørrelse
Løftehøyde
Sjøvannspumpe

Fiskestørrelse
Løftehøyde
Sjøvannspumpe

Fiskestørrelse
Løftehøyde
Sjøvannspumpe

20g-4 kg rund fisk
15 m totalt, 8 m sug
30 kW

20g-20 kg rund fisk
15 m totalt, 8 m sug
37 kW

20g-25 kg rund fisk
15 m totalt, 8 m sug
55 kW

Dobbel pumpe med to tanker på 320 liter, 4" sugeslange og
en sjøvannspumpe

Tanker

2x320 liter

Fiskestørrelse

Netto kapasitet
Sugeslange

100 m3/t vann og fisk
4"

Løftehøyde
Sjøvannspumpe

CWC D3012-1

Dobbel pumpe med to tanker på 3000 liter, 12" sugeslange og en sjøvannspumpe

Tanker
Netto kapasitet
Sugeslange

2x3000 liter
890 m3/t vann og fisk
12"

CWC D3012-2

Dobbel pumpe med to tanker på 3000 liter, 12" sugeslange og to sjøvannspumper
Denne pumpen vil pumpe kontinuerlig på sugesiden, alternativt på utløpssiden

Tanker
Netto kapasitet
Sugeslange

2x3000 liter
1000 m3/t vann og fisk
12"

Fiskestørrelse
Løftehøyde
Sjøvannspumper

Fiskestørrelse
Løftehøyde
Sjøvannspumper

1g-1 kg rund fisk
1- 300 g flatfisk
15 m totalt, 8 m sug
11 kW

20g-25 kg rund fisk
15 m totalt, 8 m sug
55 kW

20g-25 kg rund fisk
15 m totalt, 8 m sug
2x55 kW

FLYTSKJEMA
Flytskjema for singel CWC fiskepumpe.
Pumpetrinn 1: Fylling av pumpetank

Sjøvannspumpe

Avsilingsrist

Avsilingskasse

Tank

Pumpetrinn 2: Tømming av pumpetank

Sjøvannspumpe

Avsilingsrist

Avsilingskasse

Tank

Flytskjema for dobbel CWC fiskepumpe med en sjøvannspumpe.
Pumpetrinn 1: Fylling av pumpetank 2, tømming av pumpetank 1

Avsilingsrist

Avsilingskasse

Tank 1

Sjøvannspumpe

Avsilingsrist

Tank 2

Pumpetrinn 2: Fylling av pumpetank 1, tømming av pumpetank 2
Avsilingskasse

Avsilingsrist

Tank 1

Sjøvannspumpe

Avsilingsrist

Tank 2

