
Fiskesperre fra  
Unik Filtersystem AS 

Presentasjon av produkt. 



Med fokus på rømming av fisk. 

Unik Filtersystem AS har mer enn 25 års erfaring 

innen bygging og levering av utstyr for vannbehandling. Vår 
filosofi er at utstyr skal være brukervennlig, driftssikkert og 
tilpasset kundens behov og gjeldende regelverk. 
 
Bakgrunn for utvikling av fiskesperre er en rekke 
forespørsler fra kunder som opplever en risiko og problemfylt 
hverdag med rengjøring av ulike ristløsninger.  
Unik Filtersystem AS tok problemet på alvor og utviklet  i 
samarbeid med kunder et system som ivaretar krav etter 
Akvakultureforskriftens § 28, 34, 37 og etter endringer i 
2010 § 7, 19 og 21, samt innestå for arbeidstilsynets 
regelverk med hensyn til HMS. 



Unngå rømming velg en sikker løsning fra Unik. 

Fast rist. 
Fastmonterte risker kan være en falsk 
trygghet uten kontinuerlig kontroll og 
rengjøring. 



Flere fiskesperrer i parallel. 

Fiskesperre satt i system. 



Skånsom håndtering av rømt fisk. 

Fisk kan rømme! 
Av erfaringer på leverte 
anlegg ser vi at fisk rømmer. 
Drypprømming er det 
vanligste, men uhell kan 
skje ved vaksinering eller 
under transport av fisk. 

Løsning fra Unik plukker 

skånsomt opp rømt fisk og 
varsler operatør at noe er 
galt. 



Med fokus på sikkerhet og varsling. 

Varsling ved avvik. 

Med fiskesperre fra 
Unik oppnår du som 
kunde sikkerhet i form 
at tidlig varsling om 
«uhellet er ute». 

Fotocelle som varsler avvik. 

Styresystem som overvåker drift og feil. 



Komplette løsninger fra Unik. 

Prèfabrikert avløpskum 

for enkel montering. 

Komplett overbygg 

som er tilpasset 
prèfabrikert avløpskum. 



Dimensjonert for tøffe påkjenninger. 

Kjededrift. 
 Fordeler med kjededrift: 
 Sikrer robust og kontrollert drift av 

transportbåndet.  
 Kjede dimensjon 2 ” med kjedehjul oppe / 

nede p hhv 200 og 300 m.m. 
 Hindrer at filterduken vandrer sidelangs, og 

reduserer sannsynligheten for slitasje på 
filterduk. 

 Kjede er montert på selve båndet. Dette 
sikrer en naturlig oppstramming av 
filterbåndet til enhver tid (stillskrue – inntil 
6 cm) 

 Kjede av type rulle leveres i AISI 316 og 
har en lang levetid. Brudd kjede utbedres 
ved bruk av en kjedelås.   

 Medbringere påmontert duk/ kjede for 
transport av fisk til oppsamlingskar. 

 Spylersystem for duk påmontert 
filterrammen for å holde duken ren for 
sopp/ groe. 

 Nedre lager på filter er i kompositt 
materiale, øvre lager på filter har kulelager. 

 Tettningssystem mot bunn er utført med 
stiv børsteanordning fastmontert på filter.  

 



Løsninger som er testet. 

Konstruksjoner er 

testet med mekanisk 
belastning for å ivareta 
størst mulig sikkerhet mot 
brekkasje. 



Helse, miljø og sikkerhet! 

SIKKERHET MÅ TAS ALVORLIG! 
 
Uforutsette hendelser kan oppstå uavhengig av hvilken 
arbeidsplass man jobber på. 
 
Arbeid rundt og i avløpskum på et settefiskanlegg er høyrisiko 
som må tas på alvor.   
 
Med Fiskesperre fra Unik er faktor for ulykker og dødsfall 
redusert, da det er større muligheter til å komme seg opp fra 
kumme, samt at det ikke er mulig å komme i kontakt med 
avløpsrør fra kumme. 



Takk for oppmerksomheten! 


