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API for integrering i 
andre systemer

Smart vinsj er en kraftig og intelligent vinsj som er/blir tilgjengelig i 
Imenco Insight serien. Vinsjen er produsert i værbestandige 
materialer og har braketter for fleksibel innfesting mot ulike 
merdsystemer. 

Vinsjen kan fjernstyres via Ethernet ved hjelp av en egen 
kontrollenhet eller ved brytere lokalt.  Vinsjmotorene har rustfri 
aksling og er utstyrt med motorbrems. Brukeren kan stille inn 
vinsjen til å kjøre til en gitt posisjon for dybde (z) og lengde (x) i 
merden ved hjelp av nye Imenco Insight programvaren. 

Tre forhåndsinnstilte posisjoner er tilgjengelig i programvaren: 
hjem, fôring og dødfisk. Bruker kan også opprette og lagre alle 
slags posisjoner selv, og planlegge ”Events” for å kjøre vinsjen 
automatisk til en innstilt posisjon.
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Smart vinsj Insight

Spesifikasjoner 

Dimensjoner B x H x D 366 x 255 x 335 mm 

Materiale hus POM 

Materiale oppheng Aluminium 

Max taukapasitet, 3mm tau 90 m 

Trekkraft - Travers 30 kg 

Trekkraft - Heis 30 kg 

Minimum holdekraft > 50 kg

IP rating IP67 

Power 24VDC / 410W 

Vekt kg 14,8 kg 

Vinsjen kan fjernstyres via Ethernet ved hjelp av en egen kontrollenhet eller ved brytere lokalt.  Vinsjmotorene 
har rustfri aksling og er utstyrt med motorbrems. Brukeren kan stille inn vinsjen til å kjøre til en gitt posisjon 
for dybde (z) og lengde (x) i merden ved hjelp av nye Imenco Insight programvaren. 

Tre forhåndsinnstilte posisjoner er tilgjengelig i programvaren: hjem, fôring og dødfisk. Bruker kan også 
opprette og lagre alle slags posisjoner selv, og planlegge ”Events” for å kjøre vinsjen automatisk til en innstilt 
posisjon.
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