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GENERELL BESKRIVELSE 
 
NorLense NO-1200-R er en offshore / havgående lense konstruert for signifikant bølgehøyde 
på inntil 3,5 meter. Lensa er lagret på en hydraulisk drevet vinsj som forenkler og gjør det 
sikrere å operere lensa. Man trenger heller ikke å være mye personell på utsetting og 
inntaking. 
 
Lensa er designet med et unikt selvfyllingssystem slik at 80 % - 90 % av luften vil bli sugd inn i 
overvannsdelen under utsetting. Dette fordrer at det på forhånd har blitt fylt med 7 bars 
trykk i lensas ringsystemer. Siden lensa bare har atmosfærisk trykk inni er det ingen stive 
elementer i lengderetning, som medfører at lensa følger bølgene perfekt uten å miste 
dyptgående.  
 
NorLense sine lenser er også utstyrt med et back-up system for luft som gir mulighet til å 
fylle luft i fribordet etter at lensa er satt på havet og under operasjon. Dette skjer gjennom 
to slanger som går gjennom hele lensens lengde og kommer ut og opp langs hanefoten på 
innerenden på babord ende av formasjonen. Dette systemet kalles Kammerluft, og slangen 
har en 1½" CamLock hannkobling på enden. 
 
Vinsja monteres helt ut i bordet eller så langt akterut på fartøyet som mulig for å unngå at 
lensa blir dradd over dekk. På denne måten unngår man også mye slitasje på lensa. Standard 
montering er på styrbord side. 
 
 

NB!  Det er mulig å sette ut lensa både til styrbord og babord side, men lensa bør 
alltid spoles over toppen på vinsja! Ved bruk av babord side vil ikke tversoverhanefoten 
kunne brukes på en standard oljelense. 
 
 
Avhengig av lengden på lensa er det tre eller fire slanger som går gjennom hele lensas 
lengde for å fylle den med luft. To 1/2" slanger for å fylle ringene, og en eller to 1½" slanger 
for å fylle /etterfylle kammerluft. På ytterenden av lensa er det hurtigkoblinger på 1/2" 
slangene hvor man kan få sjekket lufttrykk med manometer. Kammerluftslangen “blør” luft 
ut i alle kammer når den trykksettes.  
 
Lensa er levert med tversoverhanefot for å gi optimal fasong hvis lensa skal slepes i J-
formasjon. Under utsetting kobles en sleper til tversoverhanefoten ved hjelp av g-kroker, 
som igjen kan kobles mot en tuggervinsj for enkel justering av åpningen på J-formasjonen. 
 
Når utstyret ikke er i bruk skal lensa til enhver tid være dekket av et cover. Dette for å 
beskytte utstyret mot miljømessige faktorer som sollys, snø og is. For arktiske strøk er det 
påkrevd et heldekkende cover som også beskytter vinsja. Dette leveres som ekstrautstyr. 
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SERTIFISERING 
 

NorLense er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og Achilles standarder.  

Miljø og kvalitetsstyringssystemet brukes aktivt som et styringsverktøy slik at NorLense 

leverer produkter av høy kvalitet. NorLense er en miljøbevisst organisasjon som ivaretar 

hensyn både til det ytre og interne arbeidsmiljøet.  

ISO er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir standarder på en rekke 

områder. ISO 9001:2015 er en standard for kvalitetsstyring. Denne har prosessorientert 

tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, 

dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering. 

Achilles er en ledende leverandør av globale administrasjonssystemer for leveringskjeden 

som bidrar til at innkjøpere og leverandører kan redusere tidsbruken, kostnadene, risikoen 

og CO2-utslippene som er forbundet med innkjøpsaktivitetene. 

 

       

 

MILJØ 
 

NorLense er ISO 14001:2015 miljøsertifisert, et kvalitetsstempel på at vi tar miljøet på alvor.  

I henhold til ISO 14001 skal vi overvåke og ha kontroll med de aspekt som kan ha en 

vesentlig miljøpåvirkning. Av ødelagte/defekte oljelenser gjenbrukes det som kan, resten går 

under vesentlig miljøaspekt, og vi leverer det inn som spesialavfall til miljøstasjon. 

Destruering 
Defekte/ødelagte oljelenser kan returneres til NorLense dersom det er ønskelig at vi skal ta 

hånd om det. Hvis ikke, skal det leveres inn til en godkjent renovatør som spesialavfall slik at 

det blir rett behandlet i forhold til miljøet. 

Pvc-duk eller blandingsduk pvc/pu må ikke brennes, men leveres inn til godkjent renovatør. 

Kontakt NorLense ved behov for ytterligere informasjon angående destruering av gammelt 

utstyr. 
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TEKNISK SPESIFIKASJON 
 

 

OFFSHORE LENSER NO-1200-R 

 OPERASJONELLE DATA 

Bølgehøyde maksimum 7 m 

Bølgehøyde signifikant 3,5 m 

Vindstyrke normal 20 m/s 

Vindstyrke maksimum 25 m/s 

Slepehastighet  
Under oppsamling  

< 0,5 m/s 
(<1 knop) 

Slepekraft minimum  29,4 kN 

Slepekraft maksimum 147,2 kN 

 FYSISKE DATA 

Diameter overvannsdel 1200 mm 

Skjørt dybde 1530 mm 

Bruddstyrke 
Strekkavlaster topp 

98,1 kN 

Bruddstyrke  
Strekkavlaster senter 

98,1 kN 

Bruddstyrke 
 Strekkavlaster senter skjørt 

98,1 kN 

Ballast / strekkavlaster bunn Galvanisert Kjetting 

16x100 mm 

*Vekt ballast 4,45 kg/m 

*Bruddstyrke  
  Strekkavlaster bunn 

222 kN 

Lagringsvolum 25 m³/400 m 

Oppdrift / vekt forhold 45/1 

Vekt lense 24 kg/m 

 MATERIALER 

Utspillingselement Spesialvevd armert gummislange: 

76 mm 

*Overvannsdel og skjørt 1250 g/m² PVC/TPU duk 

Strekkavlaster topp 100 mm Para-Aramid band 

Strekkavlaster senter 100 mm Para-Aramid band 

Strekkavlaster senter skjørt 100 mm Para-Aramid band 

Ballast/bunnstrekk Galvanisert stål 

Farge Orange 

Weak-link, bruddlast 24,5 kN 
 
 

Alle verdier markert (*) kan variere noe 
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SPESIFIKASJON - DUK 
 
Alle lensene er sveiset av oljebestandig duk. Den består av et 3x3 Panama polyestervev som 
er belagt med PVC/TPU. Lensene er oppbygd av en overvannsdel, et primær- og et 
sekundærskjørt og koblinger på endene.   
 

Duk, hoveddeler NO-1200-R 

Vekt 1250g/m² 

Belegg PVC/TPU 

Bruddstyrke N/5cm 6500 

Rivestyrke N 1100 

Vedheft N/5 cm 160 

Kuldebestandig -35 °C 

Varmebestandig +70 °C Begrenset tid! 

Farge Orange 

 
 
 
 
 

Ballast  
Hoved strekkavlaster 
(Kjetting) 

Lukketau for 
åpning av 
sekundær- 
skjørt 

Sekundærskjørt 

Overvannsdel Ring system 

Høytrykkslange til 
fylling av ringer 

Back-up system 
Kammerluftslange 

Primærskjørt 
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RINGER 
 
 
 

  
 
Inni overvannsdelen er det montert spesialringer som har til oppgave å spile ut duken i 
overvannsdelen under utsetting og bruk.  Ringene har en innbyrdes avstand på 1.67m. 
Ringene skal ha et arbeidstrykk på 7 bar.  Dette gir god utspiling og fyllingsgrad av 
overvannsdelen under utsetting. 
 

Ringer NO-1200-R 

Vekt (Komplett) 4,0 kg 

Diam. Slange til 
Utspillingselement 

76 mm 

Sprengtrykk > 30 Bar 

Arbeidstrykk < 7 Bar 

Kuldebestandig -30 °C 

Varmebestandig +70 °C Begrenset tid! 

Oljebestandighet Ja 

 

SKILLEVEGGER / STYRINGER 
 
Overvannsdelen er inndelt i 5. meters seksjoner ved hjelp av innvendige skillevegger.  Dette 
sikrer at en evt. lekkasje i overvannsdelen ikke vil påvirke mere enn et 5 meters kammer. 
Skilleveggene er konstruert med en skrå slik at de drenerer vann ut av overvannsdelen ved 
inntak av lensa. 
 
Styringene innvendig i overvannsdelen er en åpnings bar lomme for innfesting av luft 
ringene. 
 
 
 
 
 
 

Skillevegger hver  
5. meter 

Selvfyllende ringer, høytrykk 

Kammerluft 

Høytrykkslanger for luftfylling av ringer 
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Duk, skillevegger/styringer NO-1200-R 

Vekt 900g/m² 

Belegg PVC 

Bruddstyrke N/5 cm 4000 

Rivestyrke N 500 

Vedheft N/5 cm 150 

Kuldebestandig -35 °C 

Varmebestandig +70 °C Begrenset tid! 

Farge Orange 

 

STREKKAVLASTERE 
 
På toppen, rett under overvannsdelen og på primærskjørtet på lensa er det sveist inn 
lommer i duken. I disse lommene ligger det strekkavlastningsband som er festet med 
avlåsningsplater for hver 50. meter langs lenselengden. Hensikten med disse båndene er å ta 
opp en del av de horisontale belastningene som oppstår under operasjon og slep. 
 

Strekkavlastere innfelt i duken NO-1200-R 

Material Para-Aramid & Polyester 

Dimensjon 100 mm 

Bruddstyrke 98,1 kN 

Kuldebestandig -45 °C 

Varmebestandig +75 °C 

 
 

 

KJETTING / BALLAST 
 
Under overvannsdelen er det et primær- og et sekundærskjørt. Primærskjørtet har i bunnen 
påmontert en kjetting som fungerer som strekkavlaster og ballast. Kjettingen har til 
hovedoppgave å oppta det meste av de horisontale belastningene som oppstår under 
operasjon og slep. 
 

Kjetting / Ballast NO-1200-R 

Material Galvanisert Stål 

Dimensjon 16x100 mm 

Bruddstyrke 222 kN 

Vekt 4,45 kg/m 
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SEKUNDÆRSKJØRT 
 
Sekundærskjørtet er festet ca. 60 cm ned på primærskjørtet med maljer og lukketau. Under 
utsetting suges luft inn i overvannsdelen gjennom spalter mellom disse to skjørtene. Dette 
skjer når lensa spoles av trommelen og på veien til den treffer vannet.  Etter at lensa er 
kommet på vannet trenger vann inn mellom skjørtene og stenger luften inne i 
overvannsdelen. 
 

SAMMENKOBLING AV LENSER 
 
For å sikre en oljetett forbindelse når flere lenser kobles sammen, finnes det i begge endene 
av lensa endekoblinger. Endekoblingene er laget slik at de passer sammen uansett hvilken 
ende på lensene som monteres sammen. De låses sammen ved hjelp av hun- og 
hankjønnsmaljer som tres i hverandre og avlåses ved hjelp av et låsetau som tres igjennom.  
Dette låsetauet henger i toppen av koblinga. 
 

LUFTFYLLESYSTEM 
 
Lensene har et todelt luftfyllesystem for å fylle ringene med luft.  Hvert system er koblet mot 
annen hver ring.  Hensikten med et todelt system er at lensa fremdeles er operativ om det 
skulle oppstå en feil på det ene systemet. I innerenden av lensa er luftfylleslangene bendslet 
fast langs hanefoten/sleperen, slik at de kan stå tilkoblet trommelen under hele 
operasjonen.  Dette gir operatøren full kontroll med luftsystemets tilstand under bruk. 
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KAMMERLUFT 
 
I underkant av overvannsdelen, mellom de to skjørtene, er det montert kammerluftslange 
med en dyse pr. 5 meter i hele lensens lengde. Det er et system for hver 200 m lense, 
hensikten med dette er å kunne etterfylle luft inn i overvannsdelen etter at lensa er kommet 
på sjøen. Fylleslanger til dette systemet kommer også ut av lensas innerste ende sammen 
med luftfyllesystemet til ringene. Etter at lensa er kommet på havet skal/bør det etterfylles 
luft med kammerluftsystemet for å oppnå maksimalt fribord.  
Overdreven bruk av kammerluftfylling kan medføre at området mellom sekundærskjørtet og 
hovedskjørtet blåser seg opp og derved reduserer dybden av hovedskjørtet. 
 
 

Kammerluftslange NO-1200-R 

Dimensjon 52 mm 

Vev Polyester 

Coating TPU 

Farge Blå 

 

ENDEFLOTTØR 
 
For å gi lensa nødvendig oppdrift under operasjon og sleping, og for å kompensere for 
vekten av låseplater og splitlinker, er det montert en flottør innvendig i ytterste enden på 
lensa. Normalt styrbord ende under slep. 
Fylleslangen til denne stikker ut av ytterste ende på lensa, og denne bøya MÅ fylles med luft 
før utsetting starter.  Bøyen må ikke overfylles, da dette kan skade duken i overvannsdelen, 
eller sprenge bøyen. 
 

Endeflottør NO-1200-R 

Material Rotasjonsstøpt mykgjort PVC 

Dimensjon 1420x1100 mm 

Vekt 21 kg 

Maks lufttrykk 0,02 Bar 

Montering Vertikal 

 

TAUVERK 
 

For å slepe lensa under operasjon er det nødvendig med en sleper mellom slepefartøyet og 
lensa. Sleperen er koblet til en hanefot som fordeler slepekreftene i henhold til de 
forskjellige strekkavlasternes styrke. Det er en sleper til hver ende av lensa. I innerste enden 
er den sjaklet i hanefoten som igjen er koblet i lensa, mens det i ytterste ende er påmontert 
splitlinker for hurtig av og på kobling. Under utsetting og inntak SKAL det brukes weak-link 
mellom sleperens ytterste ende og fartøyet som drar lensa av trommelen, holder igjen ved 
inntak. 
For å holde lensa i posisjon og gi den en optimal utforming under sleping i J-formasjon, er 
lensa påmontert en tversoverhanefot. Den består av et figurskåret nettstykke som er 
montert like under overvannsdelen, og en fem parter hanefot som er montert nede i 
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bunnstrekket på lensa. Alle tau i tversoverhanefoten er samlet til et punkt hvor det er en 
splitlink som skal kobles mot splitlinken på tversoverhanefotsleperen. 
 

Tauverk NO-1200-R 

Hanefot, styrbord og babord  

Dim. Topp 22 mm etterstrukket 

Dim. Senter 22 mm etterstrukket 

Dim. Senter skjørt 22 mm etterstrukket 

Dim. Bunn 32 mm etterstrukket 

Slepere  

Dimensjon 40 mm 

Tversoverhanefot  

Dimensjon, nett 3,2x150 mm Enkel fl. 

Dim. Tau 16 mm+22 mm 

Dim. Sleper 36 mm 

Annet tauverk på lensene  

Dimensjon 8 mm 

 
3 Slått, elastisitet ca. 20 % 

Dimensjon Bruddstyrke 

8 mm 1020 kg 

16 mm 3050 kg 

22 mm 6850 kg 

32 mm 16 200 kg 

 
Splitlinker og Jeilringer 

Artikkel Bruddstyrke SWL 

J 30 S 11 Tonn 2,2 Tonn 

DL 26 S 15 Tonn 3,0 Tonn 

DL 27 S 25 Tonn 5,0 Tonn 

 
 

MERKING AV LENSER 
 
Standard merking av lensene er horisontal refleks pr. 50 meter og på endene. Det blir satt 
refleks på begge sidene av overvannsdelen. Tversoverhanefoten er markert med vertikal 
refleks kun på oljesiden. Mer refleks kan påsettes etter kundens ønske. 
 
Lensene er også merket med produksjonsnummer og firmalogo.   
 
 
 
 
 
 
 

Kvadratfletta trosser 

Dimensjon Bruddstyrke 

32 mm 25 000 kg 

36 mm 28 000 kg 

40 mm 31 100 kg 
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DOPLER-LOG 
 
Det er montert feste for Dopler-log på lensa i oppsamlingsdelen.  Like under overvannsdelen 
er det montert en bøyleplate på miniskjøret, dvs på den siden av oljelensa som vender bort 
fra olja, og en bøyleplate nederst på skjørtet som Dopler-loggen kan festes til.  Området er 
merket med et grått felt på lensa. Dette feltet er 50 cm bredt og går rundt hele 
overvannsdelen slik at det synes fra begge sider av formasjonen.  Det øverste festet er 
beregnet for innfesting av bøya til Dopler-loggen, og det nederste festet beregnet til selve 
Dopler-loggen. 
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OPERASJON AV OLJELENSER 
 
Før utsettingen starter, må coveret tas av trommelen og lufttilførsel til ringsystemene ha 
stått på fylling i 15-20 minutter. Luften fordeler seg ut i hele lensa gjennom luftuttakene på 
vinsja.  Trykket inni ringene skal da ha oppnådd ca. 7 bars trykk, målt i ytterste ende.  
Endebøya MÅ fylles manuelt.  Weak-linken med SWL 1000 kp skal kobles til ytterste sleper 
ved utsetting og inntak. Det følger med to blåser til sleperne. Disse skal kobles i punktet 
mellom hanefot og sleper. Dette for å kompensere for vekta av sjakler og G-kroker, og 
derved forhindre at utstyret synker.  
 
Under utsetting vil ringene inne i overvannsdelen ekspandere og innta en sirkulær form. 
Dette forårsaker et undertrykk i overvannsdelen og luft suges inn mellom sekundær- og 
primærskjørtet.  Jevnt og fint strekk i oljelensen er nødvendig for at overvannsdelen skal 
fylles maksimalt før den treffer vannet.  For mye strekk i lensen under utsetting kan skade 
duken i overvannsdelen, da kreftene ikke blir jevnt fordelt når lensa er spolt opp på en 
trommel/vinsj.  Weak-link er viktig. 
 
Når lensa skal tas inn fra sjøen må lufta fra ringene evakueres først. Dette tar ca. 15-20 
minutter. Lensa bør også etterfylles med kammerluft før inntak slik at mengden vann i 
overvannsdelen reduseres.  
For å være helt sikker på at det er klart for inntak, sjekk ventilene på vinsja. Det skal ikke 
komme noe luft ut her før man begynner å tromle inn. Når det tromles inn vil all luften som 
står igjen i ringene komme ut her. Det er viktig at luftventilene på vinsjen blir stående i åpen 
stilling under inntaket. 
 
Lufta som er inne i fribordet på lensa vil bli presset ut mellom sekundær- og primærskjørtet. 
Dette skjer automatisk.   
 

NØDUTSETTING 
 
Lensa skal normalt settes ut med luft i ringsystemene, men i en nødsituasjon kan man sette 
ut lensen uten tilførsel av luft til ringene. Oppdriften til lensa er tilstrekkelig til at den holder 
seg flytende. Etter at hele lensa er kommet på vannet kan man fylle lensa med luft gjennom 
kammerluft systemet. Disse slangene går gjennom hele lensas lengde og har en dyse hver 5. 
meter.  
 
NB! Kontinuerlig strekk på lensa er nødvendig når den settes ut uten luft!      
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ARKTISKE STRØK 
 
Ved bruk av utstyr i arktiske strøk er det viktig å kjøre etylen-glykol i luftsystemet. Se egen 
prosedyre, vedlegg 1. Dette for å unngå frosne koblinger og isdannelse inni luftsystemet.  
Det er også et krav å benytte et heldekkende cover for å beskytte vinsjas bevegelige 
komponenter mot miljømessige faktorer som snø og is. 

HYDRAULIKKSYSTEM 
 
Før utsetting kan starte, må hydraulikk fra en ekstern kilde kobles til vinsja. 
Hydraulikkoblingene finner man på den enden av trommelen hvor den hydrauliske motoren 
er montert. Når slangene er koblet og det er trykk på hydraulikken, vil manøverventilen være 
operativ.  
Det er viktig at slangene kobles i rett rekkefølge: 
 
Påkoblingsrekkefølge:     Frakoblingsrekkefølge: 
1. Dren     1. Trykk 
2. Retur     2. Retur 
3. Trykk     3. Dren 
 
Returslangen er alltid den tykkeste slangen. 
 
 
NOFO har ulike modeller tromler med ulik løsning på tilkobling av hydraulikk og ulik 
plassering av manøverspaker. Se brukerhåndbok til de forskjellige tromlene for mer 
informasjon om disse. Bildet viser en av løsningene. 
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LUFTFYLLESYSTEM 
 
Før utsetting kan starte, må trykkluft med tilstrekkelig trykk og kapasitet kobles til koblingen 
for luftinntak på vinsja. Koblingene for luft finnes på motsatt side av hydraulikkoblingene. 
Når trykkluft er koblet til må de to ventilene til ringlufta åpnes, og alle andre ventiler 
stenges. Ringene skal fylles med 5-8 bars trykk før det er klart for utsetting, dette tar normalt 
15-20 minutter. Ringlufttrykket måles i lensas ytterende. Her er det montert to TEMA 2510 
RV koblinger som passer med manometret som ligger i reservedelskassen. Husk å koble fra 
manometret før lensa settes på sjøen.   
 

 
 

NB! Luftkoblingene og slangene bør sjekkes for kondens, støv og andre 
fremmedlegemer før luftsystemet tas i bruk. Når der er kaldt og frost ute skal det tilsettes 
etylen-glykol i luftslangene før luft fylles i lensa! Se egen prosedyre, vedlegg 1. 
 
 
 
 
 
 

NB! Dess nærmere 7 bars trykk ringene har før utsetting starter, dess bedre vil 
fribordet fylle seg under utsetting. 
 

UTSETTING 
 

TEMA 2510 RV for 
fylling av endebøye 

og nødfylling  fra 
lensas ytterende 

Ventiler for fylling 
av kammerluft 

Luftinntak for 
kompressor 
(luftkilde) 

Trykkavlastnings-
ventil 

Manometer for å 
sjekke lufttrykk i 

ringene Ventiler til 
ringsystemet 



Brukermanual NO-1200-R NOFO  Side 17 av 45 
 

Under utsetting skal det brukes WEAK-LINK med SWL 1000 kp mellom sleperen 
og fartøyet som trekker lensa av trommelen.  Det er montert en Lilla Weak Link med SWL på 
1000 kp i enden på sleperen. Denne skal brukes under utsetting, sleping og inntak av lensa.  
Weak Linken har en bruddlast på 7 ganger oppgitt SWL. 
 
 
Under utsetting er det noen elementer som må bør vektlegges.   
 
Det er viktig å holde god kommunikasjon mellom den som kjører vinsja og fører av fartøyet 
som trekker lensa av trommelen. Dette for å få et så jevnt trekk som mulig på lensa. Hvis 
man spoler lensa for fort av vinsja vil fribordet få for lite tid til å fylle seg. På den andre siden, 
hvis man holder for mye igjen vil lensa innta en oval fasong i stedet for å spile seg ut slik den 
skal. Dette vil påvirke fyllingsgraden på fribordet, som igjen vil kreve etterfylling med 
kammerluft. Den ideelle utsettingstiden på hele lensa er ca. 20 minutter. Hvis man setter ut 
raskere vil fribordet reduseres og faren for skade på utstyret øker betraktelig. Derfor er det 
best å synkronisere hastigheten på vinsja og trekk fra fartøyet så godt som mulig. 
 
 

 
Eksempel på hvordan det skal se ut når lensa forlater vinsja 

UTSETTING STEG FOR STEG  
 

1. Ta coveret av vinsja. 
 

2. Hydraulikk: Sjekk først at fartøyet leverer rett mengde og trykk i henhold til det vinsja 
krever. På vinsja er et skilt som forteller hvor mye trykk den enkelte vinsja trenger.  
Koble til hydraulikkslangene i rett rekkefølge i henhold til prosedyre, og start 
hydraulikk tilførsel.  

 
3. Steng ventilene til kammerluften.   
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4. Koble vinsja til en luftkilde med tilstrekkelig mengde og trykk.  Denne skal kobles inn 
på 1½" Cam-Lock. Se illustrasjon.  Luftkilden må levere > 7 bar og minimum 5m³/min 
ved minimum 7 bar. 
 

5. Påse at alle ventiler på luftstokker er stengt. Åpne så ventilen til luftinntaket, og 
ventilene til begge ringsystemene.  Se illustrasjon. 
 

6. Luftkilden vil nå fylle begge ringsystemene. Sjekk at luftkilden gir tilstrekkelig trykk og 
at dette trykket kommer inn i ringluftsystemene. Dette gjøres ved å lese av 
manometrene både på luftkilden og på manometrene som står på trommelen. 
 

7. Ta frem den lille fylleslangen fra reservedelskassen, koble den til det lille luftuttaket 
på luftstokken, og fyll endebøya. NB! Endebøya trenger maksimalt 0,02 bar trykk.  
0,02 Bar er vanskelig å måle, men er så lite at det er mulig å trykke flottøren litt 
sammen med en hånd uten at den kjennes hard ut.  Overfylling vil skade bøya og kan 
også skade lensa. 
 

8. På lensas ytterste ende er det montert to TEMA 2510 RV koblinger på 
ringluftsystemene. For å sjekke om det er nok trykk i ringsystemet til at lensa kan 
settes ut, så leser man trykket av med manometer som finns i reservedelskassen. 
Koble manometret i koblingene på ytterste enden og les av trykket. Når manometret 
viser mer enn 6 bar i begge systemene er lensa klar til bruk. Husk å koble fra 
manometret før lensa settes ut.  
 

9. Koble på hanefot og sleper på lensas ytterende. Se til at WEAK-LINKEN med SWL 
1000 kp er koblet i sleperens ytterende og at den blir brukt av slepebåten under 
utsettingen.  Se til at det blir montert en blåse i koblingspunktet mellom sleperen 
og hanefoten. Overfør sleperen til slepebåten, og så snart slepebåten har festet 
WEAK-LINKEN til sitt slepepunkt, kan utsettinga starte. I starten bør man holde lav 
omdreiningshastighet på trommelen. Sørg for at det hele tiden er passelig spenn i 
lensa når den spoles av trommelen slik at den oppnår maksimalt fribord. God 
kommunikasjon mellom operatør og båtførere er viktig. 
 

10. Ved bruk av drivanker til utsetting, se punkt: BRUK AV DRIVANKER UNDER 

UTSETTING side 21. 

 
 

11. Når ca. 2/3 av lensa er spolt av vinsja vil tversoverhanefoten og koblingspunktet til 
tversoverhanefoten komme til syne. Koble på sleperen merket tversoverhanefot i G-
kroken på tversoverhanefoten, husk å sette blåse i koblingspunktet! Overfør 
sleperen til tugger vinsja. Gi ut på sleperen til hele lensa er kommet av vinsja. Etter 
hvert som fatøyene inntar J-formasjon tar man inn på sleperen til 
tversoverhanefoten. Når lensa er i fin formasjon sikres sleperen. Bruk av 
tversoverhanefoten er nødvendig for å kunne slepe lensesystemet i J-formasjon.  
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 NB! Under utsetting: Se til at lensa ikke blir dradd over skarpe kanter!  
 

12. Like før hele lensa er spolt av trommelen, roer man ned utsettingshastigheten og 
fartøyene slakker helt opp.  Når innerenden kommer fri av vinsja, ser man to gule 
slanger som er festet til hanefoten. Koble de to ekstra gule fylleslangene som følger 
med lensa til slangene på hanefoten og til luftstokken på vinsja. (Det er de to gule 
slangene med cam-lock hunn koblinger i begge endene levert sammen med lensa). 
Vanligvis kobler man disse slangene til etter at lensa er kommet på plass og slepere 
justert, men det kan gjøres med en gang lensa er kommet av trommelen. Dette 
avhenger av om lensa settes ut over siden på fartøyet, eller om den settes ut over 
hekken. Rød kobling kobles mot rød kobling og fyller 0-200 meter av lensa, grønn 
kobling fyller området 200-400 meter. NB! Kompressoren har ikke kapasitet til å fylle 
begge systemene samtidig, så fyll kun en seksjon av gangen! Åpne den ventilen som 
gjelder den seksjonen som trenger ekstra luft, og lufta vil nå spre seg i 200 meter av 
lensa. Når det er tilstrekkelig, steng ventilen og bytt over til de neste 200 meterne 
hvis dette er nødvendig. Stopp fyllinga når lensa ser optimal ut. Disse fylleslangene 
bør alltid være tilkoblet om det lar seg gjøre. NB! Når man fyller kammerluft må 
ventilene på luftstokken som styrer luften til ringene være lukket. Hvis ikke vill 
ringene miste alt trykket gjennom luftstokken og inn i kammerluftsystemet.  
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13. I koblingspunktet mellom hanefot og sleper på innerste enden av lensa er der en G-
krok for å koble på en ekstra sleper. Koble ekstrasleperen til denne G-kroken. Fest 
ekstrasleperen til det slepepunktet som lensa skal slepes etter med passe lengde, og 
tromle samtidig ut på vinsja til all kraften er overført til ekstrasleperen og juster 
denne slik at lensa blir liggende i rett posisjon. Slepefartøyet i ytterenden fester 1000 
kp weak-linken til sitt slepepunkt.  Denne skal brukes under hele slepeprosessen. 
Juster lengden og posisjonen på tversoverhanefoten til det oppnås en J-formasjon. 
NB! Under denne prosessen må det bestandig være noen ved tugger vinsja. Sleperen 
til tversoverhanefoten skal ha ca. 90 graders vinkel ut fra fartøyet.  
 

14. Under slep av lensa skal det brukes en Weak Link med SWL på 1000 kp.  
Denne skal være montert mellom hovedsleper på styrbord ende av formasjonen og 
slepebåtens slepepunkt. 
 
 
 

15. Når du har fylt ringsystemet, så steng ventilen. Luftslangene til Ringluftsystemet kan 
være kontinuerlig tilkoblet vinsja hvis formasjonen på lensa er slik at de fremdeles 
rekker vinsja når enden på lensa ligger på havet. Hvis ikke må luftslangene kobles fra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kammerluftslange koblet til innerste ende. Slangene kommer frem når lensas innerste ende er kommet av vinsja. 
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BRUK AV DRIVANKER UNDER UTSETTING 
 
Det anbefales å bruke drivanker under utsetting av lensa.  Ved bruk av drivanker 
minimaliserer man risikoen for skader på lensa på grunn av for store belastninger.  Drivanker 
med diameter 2 meter er sterkt å anbefale for lenser med fribord større enn 80 cm. 
 

Tabellen viser dragkraft på drivanker produsert av NorLense og testet med slepebåt.  
Drivankeret har 6 meters hanefot mot sleperen og sleperen var 40 meter lang. 
 
Ved en hastighet på 3,5 knop vil dragkraften fra drivankeret nærme seg dragkraften og 
derved bremsekraften på trommelen ved full trommel.  Vær oppmerksom at 
propellstrømmen fra fartøyet gir større vannhastighet inn i drivankeret enn fartøyets fart 
gjennom vannet gjør. 
Bak drivankeret arrangeres det en sleper på minimum 15 meter med 2 blåser med en 
innbyrdes avstand på minimum 5 meter slik at det blir lett for slepefartøyet å plukke opp 
sleperen etter at lensa er kommet på sjøen. 
 

METODIKK DRIVANKER 
 
Fartøyet begynner å sige forover. Fart ca 1 knop. 

 
Koble sleperen til drivankeret i hovedsleperen til 
NO-1200-R-lensa og gjør klar til å kaste det på 
sjøen. Ankeret bør kastes så langt mot styrbord 
som mulig slik at det ikke blir liggende i bakevja 
bak hekken og derved kan bli sugd ned i 
propellene. Pass på at ingen står i tauverket når 
drivankeret kastes. 
 
Når drivankeret tar tak og begynner å dra økes hastigheten på fartøyet til ca 3 knop. 
Lensa spoles så av trommelen til innerste ende er kommet over hekken. Fartøyet slakker 
så ned til ca 1 knop. 
Lensa settes ut i henhold til standard utsettingsprosedyre. 
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INNTAK 
 
Korrekt lagring fordrer at den luftfrie lensa er spolet inn på vinsja med riktig ende først, og at 
luftslangene til ringene er koblet til luftuttaket på vinsja. 
 
 
 
 
 
 
Hvis luftslangene til 
ringene er koblet fra 
vinsja under operasjoner 
det veldig viktig at de 
blir koblet tilbake før 
lensa skal tas inn fra 
havet. Disse slangene er grunnen til at det lar seg gjøre å fylle hele ringsystemet med luft før 
lensa settes ut. Disse blir også brukt til å evakuere lufta fra ringene før lensa tas inn fra 
havet.  
 
Hvis luftslangene til ringene ikke er koblet tilbake i vinsja, vil det ikke la seg gjøre å fylle 
lensa med luft på vanlig måte før neste utsetting.   
 

INNTAK STEG FOR STEG  
  
Før inntak kan starte må WEAK-LINKEN med SWL 1000 kp kobles i sleperens 
ytterende.   

 
1. For å kunne slepe lensa i J-formasjon er det nødvendig med en tversoverhanefot. 

Denne består av et nettstykke og diverse slepere som er samlet i et punkt, og som 
videre er festet i en sleper som går inn til slepefartøyet. Denne styres via en av 
tuggervinsjene. 

2. Hvis tversoverhanefoten har vært i bruk, må sleperen slakkes og etter hvert gis ut slik 
at lensa kan strekkes ut i sin fulle lengde før inntaket starter. 

3. Luftkilden må stenges og kobles fra. Fyll lensa maksimalt med kammerluft for å 
evakuere mest mulig vann fra overvannsdelen og koble så av kammerluften, og åpne 
alle ventiler til luft. Dette må gjøres i alle fall 15-20 minutter før inntakinga starter. 
Des mindre luft som er igjen i systemet dess bedre er det. Jo mindre luft som er igjen 
i ringsystemet i lensa jo fortere går det å spole inn. 
 

Spol inn lensa til hanefotkoblingen kommer på dekk. Koble til innhalingstauet som står fast i 
trommelen til hanefoten på lensa hvis innhalingstauet har vært koblet fra. Start 
hydraulikktilførselen til trommelen. Ta inn på innhalingstauet slik at dragkraften overføres 
fra sleperen til innhalingstauet som nå står fast i trommelen. Koble fra sleperen.  Start inntak 
av lensa. Når luftslangene til ringene entrer vinsja, spol en runde og koble så til luftuttaket. 
Dette for å unngå drag på slangene neste gang lensa settes ut.   

  

Luftuttaket et plassert på senter røret 
til vinsja. Det vises ikke når lensa er 
spolet på. Bildet viser koblingene, og 
alle ringsystemer har to TEMA 5010 
RV koblinger. 
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4. Lensa bør spoles fra side til side slik at den fordeler seg jevnt på vinsja. God 
kommunikasjon mellom operatør av vinsja og båtførere er viktig. 
 
 

5. Når inntaket har startet og hanefoten kommer inn på dekk må kammerluftens 
fylleslange og sleperen kobles fra. Kveil opp disse og legg til siden. NB! Følg nøye med 
når det spoles inn slik at lensa ikke klatrer over skjoldene på vinsja.  
 

6. Koble fra sleperen og blåsa til tversoverhanefoten hvis den har vært i bruk. Kveil opp 
sleperen og legg den til siden.  Koblingspunktet til tversoverhanefoten festes i 
skjørtet på lensa med et tynt tau slik at man er sikker på at det kommer av 
trommelen på rett tidspunkt ved neste utsetting.  

 
7. Stopp inntaket før ytterenden på lensa går over toppen på vinsja og evakuer lufta fra 

endebøya.  
 

8. Ytterste hanefot og sleper skal ikke spoles inn på vinsja, men kobles fra, kveiles opp 
og lagres på tildelt sted. 
 

9. Steng hydraulikktilførsel og eventuelt koble fra (eksternt hydraulikk aggregat).   
Koble fra eventuell ekstern lufttilførsel. 

 
10. Sett coveret på vinsja. 

 
11. Lensa er nå klar for neste utsetting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brukermanual NO-1200-R NOFO  Side 24 av 45 
 

QUICK-TURN 
 

Quick-turn skal kun gjøres styrbord over. 

Filosofien som man skal legge til grunn ved kursendring av formasjonen er at hele 
formasjonen skal dreie om et tenkt punkt som ligger ca. der tversoverhanefoten er festet til 
lensa. 
 
Dette betyr at det ved kursendring mot styrbord vil være babord fartøy som får den største 
bevegelsen. Se figur. 
 
Det som er viktig, er at det holdes et tilnærmet konstant strekk i tversoverhanefoten, og at 
visningen på denne ut fra skutesiden er tilnærmet lik under hele operasjonen. Alle tørner 
tas styrbord over. 
Utvis stor forsiktighet under denne operasjonen og ta tiden til hjelp. 
 
 
 
 

QUICK-TURN MED J-FORMASJON 
 
Quick-turn brukes når formasjonen skal snues slik at fartøyene beveger seg i motsatt retning 
etter at Quick-turnen er utført.  Dette brukes f. eks. hvis formasjonen er kommet igjennom 
et oljeflak og vil snu for å gå igjennom det en gang til.  Quick-turn brukes også hvis 
strømretningen snur under operasjon. 
 
Quick-turn foretas til samme side som lensesystemet ligger ute på. Dvs. at når lensesystemet 
ligger på styrbord side, tar man Quick-turn til styrbord side. Dette for å unngå at fartøyet 
havner oppi lensa. 
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Quick-turn mot styrbord side starter med at slepebåten ute på styrbord ende av lensa snur 
180 grader og går tilbake langs lenseveggen.  Avstand mellom båten og lenseveggen bør ikke 
være mer enn ca. 10 meter.  Slepebåten i ytterste enden bør ikke holde mer enn 1 knop 
under snuoperasjonen.  Når bukta som danner seg på lensa under snuoperasjonen nærmer 
seg tversoverhanefoten bør hastigheten senkes til tilnærmet null gjennom vannet. 

Når slepebåten er kommet så langt tilbake at selve lensa begynner å snu (figur 2) starter 
hovedfartøyet på babord side av formasjonen å dreie rundt mot styrbord.  Under denne 
snuoperasjonen er det viktig at det hele tiden holdes et visst strekk i tversoverhanefoten, 
og at visningen på tversoverhanefoten ut fra skutesiden holdes tilnærmet lik hele tiden. 
 
Når slepebåten på styrbord enden er kommet så langt i motsatt retning at lensa begynner å 
dra i sleperen til tversoverhanefoten, skal hovedfartøyet være kommet så langt rundt i sin 
sving at visningen på sleperen er tilnærmet den samme som den er under normal sleping. 
Pass på at strekket i tversoverhanefoten ikke blir for stort.  Drei fartøyet etter for å 
regulere dette. Ta tiden til hjelp! 
 
Ved å avpasse hastigheten på styrbord slepebåt og hastighet og retningen til hovedfartøyet 
på babord side vil formasjonen dreie rundt rotasjonspunktet som ligger ca. i 
tversoverhanefotinnfestningen på lensa. 
 
Ved en slik snuoperasjon vil oppsamlingsområdet hele tiden fylles med vann som strømmer 
inn i formasjonen slik at det holder seg utspilt.  Dette i motsetning til en babord turn som 
fort vil klemme oppsamlingsområdet sammen. 
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Ved et godt samspill og god kommunikasjon mellom hovedfartøy og slepebåten vil 
tversoverhanefoten virke som en forlengelse av lensa, og formasjonen vil dreie rundt 
innfestningspunktet for tversoverhanefoten, mens at oppsamlingsområdet "følger etter". 
 

Ta tiden til hjelp og husk at ved en virkelig aksjon med olje i oppsamlingsdelen 
skal det ikke mye brå manøvrering til før at olja slipper ut av systemet. 
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VEDLIKEHOLD 
 
 
Lensa bør alltid være lagret under et cover som beskytter PVC/TPU-duken mot direkte 
sollys og andre miljømessige faktorer. I arktiske strøk er det påkrevd med et heldekkende 
cover som også beskytter vinsja. (Se brukermanual for vinsj for ytterligere informasjon om 
operasjon i arktiske strøk) 
 
Selve lensa trenger ikke så mye vedlikehold, men det er noen tester som burde gjøres 
regelmessig for å være sikker på at lensa er operativ den dagen det gjelder. Alle TEMA 
koblinger på lensa skal sprayes med WD 40 eller lignende penetrerende/fuktfordrivende olje 
i henhold til vedlikeholds lista og kontrollskjemaet for vedlikehold.  
 
En lufttetthetstest bør gjøres på ringene og luftfyllesystemet. Denne testen kan gjøres på 
følgende måte uten å sette ut lensa: 
 

1. Start fylling av lensa på vanlig måte. Luftkilden bør levere ca. 8 bar. 
2. Koble til et manometer i ytterenden på begge luftsystemene for å kunne lese av 

trykket i ringluftsystemene.  
3. Når trykket i ytterenden er likt trykket i innerenden, ca.8 bar, stenges lufttilførselen. 

 
 
Trykket inne i ringene vil nå falle en del. Dette indikerer nødvendigvis ikke lekkasje, men er 
et resultat av at luften forflytter seg inni ringene. Vent ca 20 minutter og etterfyll så 
ringsystemet nok en gang til trykket i ytterenden er det samme som i innerenden. Når 
trykket er likt stenges ventilene og kompressoren slås av.    
 
Etter denne andre fyllingen er det normalt med et fall i trykket igjen. Trykkfallet skal måles 
etter en halv time og skal ikke overskride 1,0 bar. Hvis det gjør det, er det sannsynligvis en 
lekkasje på systemet. Da er det nødvendig å lokalisere og reparere skaden med en gang. 
 
Lokalisering av lekkasje på luftsystemet gjøres på følgende måte: 
 
Lensa settes ut i henhold til normal prosedyre. Under utsetting må en person kontrollere 
lensa visuelt og lytte etter lekkasje. Hvis man observerer et hull eller en lekkasje skal 
kammer nummeret noteres før man spoler videre for etterpå å kunne åpne fribordet og 
utbedre skaden. Hvis man verken ser eller hører noe under utsetting må lensa strekkes ut i 
sin fulle lengde. La så lufttilførselen til ringene stå på. Kammerluftkoblingene må være 
lukket. Se så om noen kammer overfylles med luft. Hvis de gjør det er lekkasjen mest 
sannsynlig i det kammeret. Når alle skader er observert tas lensa inn og tiltak gjøres for å  
utbedre skadene med en gang. 
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ETTERSYN AV LENSER 
 
En visuell kontroll av lensa bør gjøres hvert år og hver gang lensa er i bruk. Det er spesielt 
viktig å sjekke etter slitasjeskader eller hull i duken i overvannsdelen. Hvis man finner 
hull/rifter i overvannsdelen må disse repareres. For å kontrollere fribordet for lekkasje kan 
man gjøre følgende:  
 
Etter at lensa er satt ut på havet evakuerer man lufta fra ringsystemene, og fyller lensa med 
kammerluft. Stopp når lensa er helt full, og hold den i posisjon med noe trekk. Hvis fribordet 
reduseres i noen av kamrene må numrene på disse noteres. Når hele lensa er sjekket er det 
bare å spole inn igjen og sjekke kamrene man har notert veldig nøye. Alle hull/rifter må så 
repareres. Utstyr til dette finner man i reservedelskassen.  
 
Alle g-kroker og koblinger bør sjekkes i alle fall en gang i året. Lensa bør også åpnes på 2-3 
forskjellige plasser slik at man kan gjøre en sjekk på luftslanger og ringene. 
 
Hvis noe av utstyret i reservedelskassen er brukt bør det bestilles nytt materiale hos 
NorLense AS slik at det til enhver tid finns et komplett sett reservedeler.   
 

VASKING 
 
Hvis lensa har vært i kontakt med olje må den vaskes slik at alle oljerester blir fjernet. 
 
Alkaliske vaskemidler som inneholder en blanding av flere tensider, fosfater, silikater og ca. 
4,5 % kaliumhydroksid, utblandet i vann i forholdet 1:10, er det mest vanlige 
konsentrasjonen som benyttes til slik rengjøring.  
 
Det må imidlertid bemerkes at ved bruk av vaskemidler sammensatt av overnevnte stoffer, 
bør det alltid skylles godt med vann etterpå for å fjerne alle rester av vaskemidlet. 
 

NB!  Temperaturen på vannet bør aldri overskride 40 °C  
 
 
Et alkalisk vaskemiddel innblandet med vann har svært liten ekstraherende virkning, men 
bør likevel ikke få påvirke duk materialet over lengre tid. Dette fordi duk materialet tar opp 
mindre mengder av vaskemidlet som ikke lar seg skylle bort. I tillegg ødelegger vaskemidlet 
mykningsstoffene i PVC-duken slik at duken blir stiv.  
 
Det bør ikke benyttes høytrykksspyler til rengjøring av lensa, men heller mye vann med lavt 
trykk. Brannpumpe eller lignende passer best. Brukes høytrykksspyler må sprøytespissen 
ikke holdes for nært PVC-duken.  
 
Etter rengjøring bør lensa skylles med sjøvann. Dette for å forhindre at vannrester etter 
vaskingen blir liggende å råtne i lensene under lagring. 
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NB! Vaskevannet kan inneholde oljerester. Må ikke slippes ut i naturen! 
 
 
 
 

ÅPNING AV LENSA 
 
Under normale forhold vil det ikke komme olje inn mellom skjørtene og inn i 
overvannsdelen. Men vi anbefaler at dette sjekkes når lensa har vært i kontakt med olje. 
Hvis det befinner seg olje inne i lensa må den åpnes og vaskes grundig innvendig og 
utvendig. 
  

 
 
 
 

Tau, 10m 
lengder 

Åpne eller 
skjær av 
tauene her for 
å få tilgang til 
overvanndelen  
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Oljelenser fra NorLense har to skjørt. Et primær- og et sekundærskjørt. Disse er koblet 
sammen ved hjelp av hann-maljer på primærskjørtet, forsterkede hull i sekundærskjørtet og 
tau i 10 meters lengder. Innen for dette er også overvannsdelen koblet sammen ved hjelp av 
tau. 
  
 
For å få tilgang til overvannsdelen må man: 
  
1. Knyt opp tauet som holder de to skjørtene sammen, 10 meters lengder, å dra det ut av 

maljene. 
 
2. Brett skjørtene fra hverandre. Nå vises en rekke tau festet mellom to maljeraster. Når 

disse knytes opp eller skjæres av er overvannsdelen tilgjengelig for inspeksjon og vasking. 
Overvannsdelen er produsert slik at den kan brettes helt ut når alle tau er tatt bort og 
luftsystemet er tatt ut.  
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VEDLIKEHOLDSLISTE, PERIODISK KONTROLL 
 

KOMPONENT Etter 
bruk/ 

Øvelse 

Hver  
2. 

Uke 

Hver  
3. 

 måned 

Hver  
6. 

 måned 

Hver 
9. 

måned 

Årlig 

Lensa Vk + V  Tt Vk  V 

Hydraulikk og luft 
koblinger mellom 
aggregat og 
trommel 

 Vk + Fs     

Lensevinsj Fs + Vk   Fs + Vk   

Tauverk og bøyer  Vk + Ve      

Øvelser       

 
 

BOKSTAV-
KODE 

BESKRIVELSE HANDLING REFERANSE 

Bd Bytte deler Ved funksjonsfeil Reservedelsliste, lense 
Brukermanual, vinsj 

Vk Visuell kontroll Utstyr kontrolleres under 
utsetting/inntaking; lensa, 
slanger, tauverk og bøyer 
 
Kontroller funksjon/rust; 
ventiler og koblinger    

Kontakt NorLense 

V Vask Følg vaskeinstruksen vår Brukermanual, side 23 

Fs Fettsmøring Fettsmøring av 
smørepunkt 
 
Spray og test TEMA 
koblinger 

Smøreanvisning, vinsj 
 
Brukermanual lense, side 
21 

S Stramme Hydraulikk koblinger og 
bolter på vinsj 

Vedlikeholds manual, 
vinsj 

Ve Vedlikehold Følg vår vedlikeholds 
instruksjon 

Brukermanual lense, side 
21  
Kontakt NorLense for nye 
reservedeler 

O Overhaling Ved funksjonsfeil, 
lekkasjer ol. 

Kontakt NorLense 

Tt Trykk test lense 
(Ikke nødvendig med 
utsetting) 

Følg vår vedlikeholds 
instruksjon 

Brukermanual lense, side 
21 

Ø Øvelse I hht. skipets planlegging  
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KONTROLLSKJEMA, PERIODISK KONTROLL 
 
 

KOMPONENT BOKSTAV-
KODE 

TIDSPERIODE KOMMENTAR DATO/SIGN. 
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LAGRING AV LENSER 
 

Normal levetid på lensene vil være ca. 10 år alt etter bruk og behandling av utstyret. Dette 
forutsetter at alle instrukser er fulgt. 
                                                                                                                                                    
Før man skal lagre lensa over tid er det viktig at den er ren innvendig og utvendig. Hvis lensa 
bare har vært brukt til øvelse og er skitten, er det nok å spyle den med saltvann før den 
spoles tilbake på trommelen. Har den vært i kontakt med olje eller annen forurensing må 
grundigere vask til med ferskvann og såpe. Husk å spyle lensen med saltvann etterpå! 
Rengjør etter vaskeinstruksen vår.  
 
Når lensa er ren skal den lagres på et luftig sted og være beskyttet mot direkte sollys. 
Temperaturen bør ikke overskride +50 °C/-30 °C over tid.   
 
Overskrider temperaturen over tid +50 °C under lagring, vil dette forringe kvaliteten på 
materialene lensa er bygd opp av. Dette reduserer levetiden på produktet.  
 
Hvis temperaturen blir lavere enn -20 °C over tid, kan direkte bruk av lensa uten å forvarme 
den, skade/svekke komponentene. Derfor bør lensa forvarmes hvis mulig før bruk i ekstremt 
lave temperaturer. Dette kan gjøres ved å tilføre varmluft under det heldekkende coveret 
som er påkrevd ved operasjon i arktiske strøk. Drener bestandig luftsystemet for kondens og 
tilsett etylen-glykol for å forhindre isdannelse som kan skade luftsystemet. Se egen 
prosedyre, vedlegg 1. 
 
 
 

   
 

NB: Lensa tåler lagring i: +50 °C / -30 °C I et begrenset tidsrom! 
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FELTREPARASJONER 
        
Med våre produkter leverer vi en reservedelskasse til å kunne utføre enkelt vedlikehold og 
små reparasjoner. I denne kassen finner du det du trenger (se reservedelsliste for deres 
produkt).  
 
Våre produkter er produsert i PVC eller PVC/TPU-belagt polyester duk. PVC og PVC/TPU har 
den kvaliteten at det smelter når det blir utsatt for høye temperaturer. Derfor leverer vi med 
en varmluftpistol, trykkrulle og litt ekstra duk i samme kvalitet som ditt produkt.  
 
Fordelen med å sveise er at men ikke er avhengig av romtemperatur for å utføre en vellykket 
reparasjon. Sveiser man godt er produktet like sterkt som nytt.    
 

VARMLUFTSVEISING STEG FOR STEG    
 
Steg 1: 
 
Åpne reservedelskassen og ta ut nødvendig utstyr: 
 
Saks, duk, pressrulle, og varmluftspistol.  
 
Du trenger også noen filler og aceton for å rengjøre området du ønsker å sveise. Og en 
stålbørste for å rengjøre munnstykket på varmluftspistolen når det er nødvendig.  
(Dette finner du ikke i reservedelskassen!)  
 
Steg 2: 
 

1. Vask/avfett det skadde området.  
2. Skaden bør ligge så flat som mulig slik at det blir enklere å sveise.  
3. Start varmluftspistolen og sett termostaten på 7-8. 
4. Vent noen sekunder til den oppnår korrekt temperatur. 

 
 
Steg 3: 
 

1. Klipp til et passe stykke duk. Stykket bør dekke skaden 40mm i alle retninger. 
2. Sentrer duken oppå skaden og sett trykkrullen oppå for å holde den på plass. 
3. Før munnstykket inn mellom de to dukene.  
4. Når hvit røyk oppstår, begynner man å rulle over det oppvarmede området mens 

man sakte drar pistolen i ønsket retning. 
5. Etter å ha sveiset noen centimeter, løft opp duken for å sjekke at belegget fra dukene 

har blandet seg sammen.     
 
 

NB! Det er viktig å finne rett hastighet for god sveising. Øv på forhånd!  
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Som du kan se på bildene finnes det flere matter å holde trykkrullen på. For mye sot på 
munnstykket vil gi en dårlig sveis, derfor er det viktig å børste det av med en stålbørste. 
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RESERVEDELSLISTE 

 

Nummer Beskrivelse Antall 

700.400.001 Reservedelskasse   1 stk 

712.100.020 Ring til NO-1200-R   2 stk 

700.100.030 1/2" luftslange, 3.30m   2 stk 

700.000.201 Heytex duk, 1250g/m² PVC/TPU   2,5 m² 

700.000.050 Tau, 70cm (for lukking av overvannsdel) 30 stk 

700.000.070 Tau, 11m (for lukking av sekundærskjørt)   2 stk 

700.000.080 Tau, 120cm (for festing av koblingsstykke)   3 stk 

700.000.210 Tau, 395cm (for montering av ring)   3 stk 

200.200.202 Varmluftspistol, 220V 50-60Hz   1 stk 

200.200.204 Pressrulle, 45mm   1 stk 

700.100.270 Endeflottør (komp.)   1 stk 

200.300.040 Kniv, rustfritt stål   1 stk 

200.300.041 Saks   1 stk 

200.200.056 Tape, pvc 38mm   1 stk 

700.000.602 Fastnøkkel, 11mm   1 stk 

200.350.112 Manometer, rustfritt stål 63mm 1-10Bar   1 stk 

200.350.114 Gummibeskyttelse til manometer   1 stk 

700.000.300 TEMA 1/4" hankjønn, rustfritt stål   1 stk 

700.100.207 PVC-maljer på duk (til lukking av sekundærskjørt)   2 m 

700.000.601 Skru M6,6-kantet (til montering av luftslange i kob.stykke ) 10 stk 

200.300.062 Pose til små deler   1 stk 

200.600.120 O-ring (til luftslange)   8 stk 

700.100.271 Fylleslange, 10m (til endeflottør og nødfylling av ytterende)   1 stk 

700.100.508 Weak link, WLL 2500 daN   2 stk 

700.000.273 Hendel til Danfoss PVG   1 stk 

700.000.274 Endelokk til Danfoss PVG   1 stk 
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KUNDETILPASNINGER 

VEDLEGG 1  
 

PROSEDYRE FOR TILSETTING AV ETYLEN-GLYKOL I LUFTSYSTEM 
 

For å forhindrer isdannelse i lensens luftsystem kan det ved bruk av utstyret i temperaturer under 0°C være nødvendig å tilsette etylen-glycol 
før lensen tas i bruk. Dette bør gjøres før lensen tas ut fra depotet og settes om bord i fartøyet.  
 
Vi anbefaler at det brukes standard konsentrert frostvæske f.eks STATOIL ANTI FREEZE. Denne er ikke skadelig for slangene eller 
gummibelegget inni ringene. Det må ikke under noen omstendigheter benyttes propylen-glycol!  
 

FØRSTE GANGS FYLLING 
 
På grunn av at det ligger tau inne i alle ringene er det nødvendig med en større mengde etylen-glycol i systemet ved første gangs fylling. Vi 
anbefaler at det brukes 8 liter konsentrert etylen-glycol som tynnes med lik mengde vann, 16 liter fortynnet væske til hvert av luftsystemene i 
lensa.  
 
Ved vedlikeholdsfylling er det tilstrekkelig med 4 liter konsentrat som tynnes med lik mengde vann, 8 liter fortynnet væske før det injiseres i 
systemene. 
 

FREMGANGSMÅTE 
 

1. Begge luftsystemene på lensa trykksettes til ca. 6 bar.  
2. Tilstrekkelig mengde etylen-glycol tynnes i henhold til overnevnte. 
3. Etylen-glycolen injiseres ved å fylle væsken i en av de medfølgende fylleslangene til kammerluften eller i egen slange med 1½’’ cam-

kobling. Koble så slangen til en av koblingene på luftstokken og trykksett med minimum 7 bar fra ekstern kompressor. 
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4. Åpne ventilen der slangen er tilkoblet, og åpne ventil 1 til ringsystem, rød merking.  
 

       
 

5. For å få fordelt etylen-glycolen i hele systemet må ringsystemet åpnes i yttereden. Systemene er merket 1 og 2. Dette gjøres ved å sette 
i en slange med en ¼TEMA hann i system 1. NB! Nå må luften få blåse gjennom i minimum 10 minutter. Alt overskudd av etylen-glykol 
som kommer gjennom må dreneres inn på orotank eller lignende! 

6. Steng de åpne ventilene og koble fra slangen i ytterenden. Gjenta steg 3-5 på system 2. 
7. Etter at prosedyren er gjennomført stenges alle ventiler. Trykket i luftsystemet avlastes på vanlig måte. NB! Det kan komme litt etylen-

glykol ut!  
8. Lensa er nå forberedt for operasjon i arktiske strøk. 

 
 

Lufttilførsel 

Koble til slange med etylen-glycol 

System 1, rød 

System 2, grønn 

Åpne ventilen til system 1, rød 

Åpne ventilen til slange med etylen-glycol 
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ETTER BRUK PÅ SJØEN 
 
Denne prosedyren bør også gjennomføres etter øvelse eller aksjon for å minimalisere risikoen for frysing. Dette kan gjennomføres om bord på 
fartøyet hvis lensa skal være i beredskap eller inne på depotet hvis lensa skal lagres. Husk sikkerhetstiltak ved bruk av etylen-glycol.  
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NOTATER 
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SIKKER JOBB ANALYSE 
Forslag til SJA. Bør justeres av bruker på de enkelte fartøy og i henhold til brukers HMS-regler.. 

 

Beskrivelse: Forberedelse, utsetting og inntak av lense 

Steg Faremoment Risiko Tiltak Restrisiko 
Beskrivelse av faremoment Hvem det gjelder Faregrad Sansynlighet Rating Kontroller Faregrad Sannsynlighet Rating 

          

Forberedelse 
og klargjøring 
av utstyr. 
 
Utsetting av 
lense. 

-Hengende last.  
-Slanger under trykk. 
-Mann over bord.  
-Skipets bevegelser. 
-Klemskader. 
-Fingerskader.  
-Viklet inn I tauverk 
under utsetting.  
-Dårlig eller manglende 
kommunikasjon. 
-Mannskap uten trening. 
-Værforhold. 
 

Mannskap på 
dekk. 

5 3 15 HMS møte før 
operasjonen starter.  
Hold antall mannskaper 
involvert på et minimum. 
Alle operasjoner i 
henhold til skipets egne 
sikkerhetsprosedyrer. 
Benytte kun mannskaper 
som har gjennomført 
opplæring. 
 

3 2 6 
 

Drivanker på 
sjøen. 
 

-Falle over bord. 
-Falle på dekk. 
-Bli viklet inn i tauverk. 
-Klemskade. 
-Fingerskade. 
 
 
 
 

Mannskap på 
dekk 

5 3 15 Personlig verneutstyr. 
Flytevest. 
God kommunikasjon 
med bro. 
Oppmerksomhet og 
forståelse for hva som 
foregår. 
Opplæring. 

3 2 6 

Utsetting av 
lense med 
tversover-
hanefot og 
ekstrasleper. 

-Klemfare.  
-Mann over bord.  
-Bli viklet inn i tauverk. 
-Hengende last. 

Mannskap på 
dekk 

5 3 15 -Holde dekket ryddig. 
-Personlig verneutstyr. 
-God kommunikasjon. 
-Sikre tauverk mot å bli 
dratt inn i propeller. 

3 2 6 
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-Hydraulikkslanger under 
trykk. 
-Luftslanger under trykk. 
-Tauverk i propeller. 
-Fingerskader. 
-Tauverk som ryker og 
slår tilbake. 
 
 
 
 

-Følge brukermanual. 
-Kun mannskaper med 
opplæring i aktivitet. 
-Sikre at halegatt og 
pullerter er sikre for 
tauverk og slepere. 

Sleping av 
utstyret 
 
 
 

-Fingerskader. 
-Klemfare. 
-Mann over bord. 
-Tauverk som ryker og 
slår tilbake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannskap på 
dekk 

5 3 15 -Holde dekket ryddig. 
-Personlig verneutstyr. 
-God kommunikasjon. 
-Sikre tauverk mot å bli 
dratt inn i propeller. 
-Følge brukermanual. 
-Kun mannskaper med 
opplæring i aktivitet. 
-Sikre at halegatt og 
pullerter er sikre for 
tauverk og slepere. 

2 3 6 

Inntak og 

pakking 

-Hengende last 

-Luftslanger under trykk. 

-Tauverk som ryker og 

slår tilbake. 

-Frakobling av 

hydraulikk med fare for 

oljesprut. 

Mannskap på 

dekk 

5 4 20 Holde dekket ryddig. 
-Personlig verneutstyr. 
-God kommunikasjon. 
-Sikre tauverk mot å bli 
dratt inn i propeller. 
-Følge brukermanual. 
-Kun mannskaper med 
opplæring i aktivitet. 

4 2 8 
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-Klemfare 

-Fingerskader 

 

 

 

 

-Sikre at halegatt og 
pullerter er sikre for 
tauverk og slepere. 

Gjennomgang 
etter bruk av 
utstyret. 

Gjennomføre en total gjennomgang av øvelse/aksjon og bruken av utstyret. 
Bruk gjennomgangen til å eventuelt justere og forbedre SJA’en. 

Utsteders signatur:  

Godkjent av:  

Dato: X.05.2016 

Revisjonsdato: X 
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