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PI32 Overvåkningssystem for trål og not.
System  er her  vist anvendt på not og trål. Systemet kan anvendes på andre 
redskapstyper som snurrevad, pelagisk trål eller et hvert objekt hvor dybde, 
temperatur, bunnkontakt og fangstmengde ønskes overvåket.

Innretning - når sensorer  er montert på tauet redskap, må de monteres  slik 
at de peker i retning mot fartøyet. Systemet er ikke kritisk for innretning, 
men best rekkevidde oppnås dersom man har bra innretning, dvs fronten på 
sensoren peker mot fartøyet.
Mengdesensorer - under fiske er det normalt at mengdesensoren kan skifte 
status inntil fangstmengden er tilstrekkelig stor. Etter som trålposen fylles, vil 
posens “pærefasong” kune forårsake at sensoren blir tiltet nedover og man kan 
da miste - eller få ustabil forbindelse i en periode. Dette kan ofte tolkes som at 
nå er det like før sensoren foran blir aktivert.
Montering - av sensorene er meget viktig. Sensorene som er montert på over 
- eller undertelne kan med fordel syes inn i en pose for å beskytte sensoren. I 
tillegg må de forankres i forkant  og holdes stram i akterkant for stabil horisontal 
posisjon under tauing. For en snurpenot er det viktig at sensoren henger mest 
mulig fritt og peker oppover mot overflaten under snurping.

Bunnsensor - kan  også anvendes på snurpenot for for å 
overvåke avstanden fra undertelne til bunnen. Sensoren 
festes til snurpelina ved hjelp av en snurpering. Fest en 
annen snurpering (lodd) på ca 4,5 kg til sensorføleren 
ved hjelp av et fleksibelt, tynt tau. Mål ut ønsket lengde. 
Træ snurperingen inn på ringnåla (men ikke rundt 
snurpelina) i posisjon etter sensoren. Under skyting vil 
sensoren først forlate ringnåla, men henger i snurpelina. 
Deretter forlater snurperingen (loddet) ringnåla og 
synker. Bunnsensoren kan gi alarm når loddet treffer 
bunnen.

Få full oversikt - over fangstsituasjonen ved å plassere opp til 3 sensorer på 
nota. Merk etiketten på sensorne med D1, D2 eller D3, og fest  sensorne til 
nota som illustrert. Ta også hensyn til at plasseringen på nota ikke utsetter 
sensoren for unødige slag og sjokk under setting. Pass på at sensoren ikke 
skades i kraftblokka.

Tunanot - monter sen-
soren på grunnen ref. 
Instruction manual.
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Monter - sensoren fortrinnsvis til snurpelina ved hjelp av Monter - sensoren fortrinnsvis til snurpelina ved hjelp av Monter
en snurpering eller alternativt, -som vist her til hanefoten. 
Sensoren bør henge mest mulig fritt slik at den peker 
mot overflaten under snurping.

Sensorer kan også monteres på flåen for å advare 
dersom den dras ned under snurping.dersom den dras ned under snurping.
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Bunnsensor Mengdesensor 
1.) Lokaliser midten på undertelna. Bendsle festering for stag til ”undersiden” og to karabinkroker til 
”oversiden” av telna. Karabinkrokene må danne en hanefot på ca 15 -20 cm lengde og som skal holde 
sensoren i stabil og sikker posisjon.  
2.) Mål ut en avstand på ca 30 cm  og bendsle  gjennomføringsring for følerstropp som anvist. Monter 
sensoren og sjekk at følerstroppen går igjennom senter av gjennomføringsringen. Fjern alle masker som 
eventuelt dekker åpningen i ringen.
3.) Monter gummistroppene slik at sensoren holdes i horisontal posisjon under tauing.
VIKTIG: Sensoren monteres på innsiden av trålen. Innfesting av sensoren må gjøres omhyggelig 
slik at den ikke skades eller slites vekk under bruk. Under bruk må følerstroppen løpe fritt og helst 
i senter av gjennomføringsringen.

Med riktige lengder på følerkjetting og stag kan sensoren 
detektere bunnkontakt/ikke bunnkontakt med noen få cm 
nøyaktighet.
Det krever imidlertid at kjettinglengder og forholdet mellom 

disse er tilpasset nøyaktig (Std innfestingsmateriell leveres med h.h.v 63 - og 39 cm lengde og er tilpasset 
bobbins/rockhopper på 14” - 16”).
Definer hvilken avstand som ønskes målt, eks tilsvarende diameter på rock hopper, bobbins, kuler el.l. 
Det kan forenkle innstillingen dersom man monterer sensoren på et bord el.l for å kunne måle ut nøyaktige 
lengder av følerkjetting og stag og observere sensorfølerens bevegelse når loddet antas å nå bunnen. 
Tilpass lengder ved å montere skjøteleddene i ønsket kjettingløkke. Eventuelle overskytende kjettingløkker 
må ikke være på den delen som er festet til loddet.
Når lengden på følerkjettingen er bestemt, tilt loddet ca 25° (α) i taueretningen og tilpass lengden på staget 
slik at det så vidt begynner å stramme (kompensering for påvirkning av vannstrøm).  
VIKTIG: Ved lange lengder på stag og følerkjetting må loddet fjernes før trålen tas inn på trommel 
for å hindre skade.

Monter sensoren på toppen av trålposen og på det stedet hvor fangsten 
ønskes målt. Etter hvert som tålposen fylles med fisk, vil maskene 
utvides og dette detekteres av sensorføleren.
Sensoren holdes orientert i retning mot fartøyet ved at den er innspent 
med karabinkroker til 2 festeringer av stål og 2 festeringer av nylon 
som er bendslet til posen. Påse at antall masker den er festet mellom 
ikke overbelaster festeørene unødvendig og at begge stålringene er 
montert på samme side.
Følsomheten bestemmes av hvor mange masker gummistroppene 
er festet over. Flere masker øker følsomheten, færre reduserer den. 
Kontroller innfestingen ved å strekke ut notlinet slik at maskene 
har den antatte åpning. Det kan være nødvendig å eksperimentere 
litt for å finne riktig innstilling. Merk festepunktene med tråd med 
synlig farge.
Gummistroppene blir utsatt for store påkjenninger og slitasje under 
bruk og bør skiftes med jevne mellomrom. Dersom det oppstår 
kutt eller sår i overflaten, må de skiftes. Sjekk stroppene alltid før 
nytt trålhal.

Eksemplet viser montering av en mengdesensor på trål med maskevid-
den på ca 140 mm.
Antall masker festeringer og gummistropper er innspent over vil 
variere med maskevidden.

Rock hopper, 
bobbins, etc.

Festering for stag. Bend-
sles stramt til “under-
siden” av telna.

Karabinkrok bendslet stramt til “innsiden” av undertelna. Dersom sensoren moterer 
på vingene, må lengden på bendslingene tilpasses slik at sensoren peker mot fartøyet 
under tauing.

Gjennomføringsring 
for sensorføler.

Lodd og stag, henger fritt 
på undersiden av trålen.
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Note 1: Staget kan også forankres i stålfyllstykket mellom bobbins/rock 
hopper dersom telna holdes i noenlunde fast posisjon relativt til gearet.


