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BRUKERHÅNDBOK

AKVA Aurora SubLED Combi



Tusen takk for at du valgte AKVA group 
som leverandør for ditt utstyr!

 

AKVA group utvikler, produserer og leverer teknologi og tjenester som har som hensikt å bidra 

til å løse biologiske utfordringer i den globale akvakulturindustrien. I alt vi leverer, fra enkle 

komponenter til serviceoppdrag og komplette installasjoner, legger vi god fiskevelferd, 

operasjonell ytelse og lønnsomhet for kunden til grunn.

 

Våre brukerhåndbøker skal være brukervennlige og vi ønsker å tilby så oppdatert informasjon 

som mulig. For å få dette til, er vi avhengig av innspill, tilbakemeldinger og samarbeid med dere 

som bruker produktene våre. Vi setter stor pris på alle innspill vi har fått, da dette hjelper oss til 

å levere bedre og tryggere utstyr. Ta gjerne kontakt via våre hjemmesider dersom du har innspill 

eller forslag til forbedringer.

Denne brukerhåndboka produseres med formål om å møte standarden NEK EN 82079-1 og krav 

til ekstrautstyr i standarden NS 9415. Med mindre slikt ansvar er forankret i en avtale med AKVA 

group, tas det forbehold om feil i tekst og illustrasjoner, og AKVA group er ikke ansvarlig for tap, 

skader og feilbruk av utstyr eller programvare som oppstår som følge av at brukerhåndbøkene 

benyttes. 

For en grundig innføring i ditt AKVA-produkt, ber vi deg lese gjennom hele denne brukerhåndboken. 

Alle våre brukerhåndbøker er tilgjengelige på www.akvagroup.com/brukermanualer.

Sammen kan vi bidra til at fiskeoppdrett er en miljøvennlig, bærekraftig og voksende industri 

som produserer trygg og sunn sjømat til et globalt marked.

 

Med vennlig hilsen,

AKVA group

Dokument nr.: DC10001430 Dokument part nr.: 10005038

http://www.akvagroup.com/produkter/brukermanualer
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1 SIKKERHET

Sikkerhet for brukere av våre produkter er hovedfokus ved 

utvikling av nye produkter og brukerhåndbøker i AKVA group.

Vi anbefaler at alle som bruker produktet, utfører reparasjoner, 

service eller annet vedlikehold på produkter levert av AKVA 

group, samt alle som arbeider i området der produktene er 

installert, setter seg inn i innholdet i denne brukerhåndboken. 

Denne anbefalingen er basert på både brukerens sikkerhet og 

ønske om å holde AKVA-produkter i orden og unngå eventuelle 

skader som risikeres dersom sikkerhetsprosedyrer ikke følges.

1.1 SIKKERHETSSYMBOLER

Følgende sikkerhetssymboler er brukt i denne brukerhåndboken:

ADVARSEL!

Elektrisk støt - Varselsymbol som angir fare for elektrisk støt 

som kan føre til dødsfall, alvorlige (irreversible) personskader 

eller fiskedød.

ADVARSEL! 

Alvorlige helseskader eller andre hendelser - Varselsymbol som 

angir en fare som kan føre til dødsfall, alvorlige (irreversible) 

personskader, fare for fiskens velferd eller rømming.

FORSIKTIG 

Helseskader - Varselsymbol som angir en fare som kan føre til 

lette (reversible) personskader.

OBS! 

Materielle skader - Varselsymbol som angir en situasjon som 

kan føre til skader på selve produktet eller på gjenstander i 

produktets omgivelser.
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MERK!
Varselsymbol som angir nyttige tips og anbefalinger for effektiv 

bruk av produktet.

1.1.1 ANDRE SYMBOLER 

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Varselsymbol som angir påbud av bruk av personlig verneutstyr. 

GÅ TIL

Henviser til seksjon eller side for mer informasjon eller 

videre instrukser. Klikk på ord som er understreket for å 

gå til referansen eller åpne linken det henvises til.

GJENVINNING

Varselsymbol som gir informasjon om gjenvinning, 

avfallshåndtering og avhending.
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1.2 PERSONLIG SIKKERHET

Alle som skal betjene AKVA Undervannslys må settes inn i 

hvordan utstyret skal brukes, og få kunnskap om hvilke farer 

feilaktig bruk kan medføre. Eier og driftsleder på anlegget er 

ansvarlig for at alle medarbeidere har forstått innholdet i denne 

brukerhåndboken.

Se aldri direkte på tente undervannslys, da dette kan føre til 

skader på øynene.

1.2.1 KRAV TIL PERSONELL

Montering og drift må kun utføres av fagpersonell eller personell 

som har fått spesiell opplæring i dette. Elektriske koblinger av 

undervannslamper skal utføres av en fagperson i henhold til 

gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.

Alle som skal installere, bruke eller vedlikeholde AKVA under-

vannslys må, uavhengig av produkt, sette seg inn i hvordan 

disse oppgavene skal utføres, samt vite om alle eventuelle farer 

forbundet med arbeid med produktet. 

Eier og driftsleder er ansvarlig for at alle medarbeidere har 

lest og forstått alt innholdet i denne brukerhåndboken før 

installasjon. 

Oppgaver som ikke er nevnt i denne brukerhåndboken skal 

utføres av AKVA service personell, eller etter eventuell skriftlig 

godkjenning fra AKVA group.

1.2.2 SIKKERHETSUTSTYR

Personlig sikkerhetsutstyr, som sklisikkert fottøy og flyteplagg 

er påbudt å bruke ved opphold på merdkanten, for eksempel i 

forbindelse med installasjon og vedlikehold av undervannslys.

For å unngå skader på personell og utstyr under installasjon, 

vedlikehold og eventuelle reparasjoner av AKVA Undervannslys, 

er det viktig å følge alle instruksene gitt av AKVA group i denne 

brukerhåndboken, samt å følge de lover og regler som gjelder i 

det landet utstyret er installert i. 
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1.3 KORREKT BEHANDLING AV UTSTYRET

1.3.1 MOTTAK AV NYTT UTSTYR

Sjekk at alle deler spesifisert i følgeseddel er levert. Dersom 

ordren ikke skulle være komplett, eller om noe har blitt skadet 

under transport, ta kontakt med AKVA omgående. 

Se Vedlegg E - Kontaktinformasjon. 

1.3.2 OPPHENG OG TAU

Påse at tau og kabler til lampene ikke kommer i konflikt 

med tau, kabler og annet utstyr inne i merden, for eksempel 

rotorspreder, kamera og sensorikk. Dette minsker fare for 

skader ved dårlig vær og gnaging på de ulike delene.

1.3.3 ARMATUR OG LINSE

Kontroller alltid at armaturen og linsen er hele og skadefrie før 

lampen tas i bruk. 

Armaturen må alltid senkes ned i vannet FØR den tennes, altså 

aldri over vann eller i overflate-stilling. Overopphetet linse kan 

få sprekkdannelser ved hurtig nedkjøling. Ved å bare tenne 

armaturen under vann, unngår man også brann- og sprekk-

skader pga. overopphetede deler. 

1.3.4 KABEL

Kabelen må ikke ha skader når den kobles til strøm. Kabelen 

må ikke utsettes for tvinn, knekker eller rifter. 

Kabelen skal ikke benyttes til løfting av armaturen. Dette 

gjelder både ved håndtering på land og ved nødvendig

vedlikehold etter at armaturen er installert. Løftetau skal brukes.
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1.3.5 DESINFISERING AV UTSTYR

Skal utstyr, tauverk og annet tilhørende utstyr flyttes fra et 

anlegg til et annet, må alt utstyret desinfiseres for å forhindre 

eventuell smitte. Vi anbefaler å skylle utstyret med ferskvann 

etter desinfisering, da desinfiseringsmiddel ofte er svært sterke 

kjemikalier som kan gjøre skade på materialene.

1.3.6 ANBEFALTE KNUTER

Det er viktig å benytte en stabil knute som er enkel å åpne når 

undervannslamper skal monteres og festes i merder. Risikoen er 

stor for at knuter løsner dersom de ikke er utført på tilstrekkelig 

og riktig, og da kan undervannslampen falle ned i notposen og i 

verste fall skade denne. 

Etter at tau med knuter er brukt i eller ved sjøvann over tid, 

kan det være vanskelig å få åpnet knutene. Regelmessig 

vedlikehold, service og kontroller i etterkant av uvær gjør at 

undervannslamper innimellom må tas opp og bort fra merdene, 

og da skal det være enkelt å løsne opp knutene på tau og 

tauverk. Bruk derfor anbefalte knuter til oppheng av alle 

undervannslamper.

Vi anbefaler å bruke knuten Pålestikk til å feste undervanns-

lamper til tau og oppheng. Beskrivelse av knuten finnes i 

VEDLEGG E - INSTRUKSER FOR PÅLESTIKK.
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2 INFORMASJON

Tusen takk for at du valgte AKVA group som leverandør for 

dine undervannslys. 

Denne brukerhåndboken er en del av utstyret som hører til 

AKVA Undervannslys. Ta vare på brukerhåndboken så lenge dine 

AKVA produkter er i bruk, og noter alle endringer i utstyret 

bakerst i denne håndboken etter hvert som de utføres.

Hensikten med denne brukerhåndboken er å sette brukeren i 

stand til å installere, bruke og vedlikeholde undervannslys på 

en trygg og økonomisk måte, samt å gi instrukser for trygg 

behandling av produktene. Brukerhåndboken vil også gi svar på 

de vanligste spørsmålene rundt daglig bruk. Alle instrukser skal 

følges.

Nøl ikke med å ta kontakt dersom det trengs mer informasjon 

om installasjon, bruk eller vedlikehold av AKVA undervannslys, 

eller andre AKVA group sine produkter. Kontakt vår service-

avdeling, din lokale leverandør, ditt nærmeste AKVA kontor eller 

vårt hovedkontor i Norge. Se Vedlegg E - Kontaktinformasjon.
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2.1 HVORDAN BRUKE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN

Denne brukerbrukerhåndboken er en del av utstyret tilhørende 

AKVA Aurora SubLed Combi, som også omtales som 

“undervannslampen” i denne brukerhåndboken. Eier av utstyret 

er ansvarlig for at brukerhåndboken er tilgjengelig for alle 

brukere så lenge utstyret er i bruk. 

Før første seksjon finnes innholdsfortegnelsen. Alle overskrifter 

i denne listen inneholder linker til sine respektive seksjoner i 

pdf-format av brukerhåndboken.

I seksjon 1 beskrives sikkerhetsinstrukser som skal forsikre 

sikker og korrekt installasjon og bruk. Seksjon 2 gir informasjon 

om AKVA group, produktet AKVA Aurora SubLed Combi, samt 

denne innføringen i bruk av brukerhåndboken.

I seksjon 3 forklares hvordan styreskapet skal monteres og 

hvordan strøm og styring kobles via dette til lampene. Hvordan 

opphenget skal utføres er beskrevet i seksjon 4, og i seksjon 5 

finnes full oversikt og beskrivelse av vedlikeholdsprosedyrer 

samt registreringsskjema for utført vedlikehold, samt avhending 

av Aurora undervannslamper.

Bakerst i brukerhåndboken finnes følgende vedlegg: 
Vedlegg A - Stikkordregister

Vedlegg B - Avvikskjema

Vedlegg C - Notater

Vedlegg D - Instrukser for pålestikk

Vedlegg E - Kontaktinformasjon.

 

Merk!

Hele denne brukerhåndboken skal leses og forstås før noe arbeid 

settes i gang med utstyret, og brukes som veiledning under 

installasjon, bruk og vedlikehold.
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2.2 OM AURORA SUBLED COMBI

Stabil og god lysstyring gir økt lønnsomhet. Riktig bruk av 

tilleggsbelysning i sjøfasen reduserer andelen kjønnsmodning, 

stimulerer til økt vekst og regulerer smoltifiseringsprosessen i 

settefiskfasen. Med undervannslys kan det også oppnås mye 

raskere vekst og bedre fôrutnyttelse. AKVA Undervannslys er 

tilpasset yngel og settefisk i små tanker og kar, såvel som laks, 

torsk og arter som lysstyres i større anlegg. Ved utformingen er 

det lagt vekt på god lysspredning, funksjonsriktig form på 

lampene og enkelt pæreskift i en solid konstruksjon. 

AKVA group har i samarbeid med store oppdrettsselskap 

og NORBIT utviklet et dimbart undervannslys med både anti-

kjønnsmodningsys, kontrastlys og UV-lys (tiltrekningseffekt) 

samlet i en lampe.

Lampene henges på ca. 10 meters dyp inne i merden, og kan 

brukes i hele sjøfasen. Å holde fisken på dypere vann kan 

redusere lusepresset, og denne effekten vil forsterkes dersom 

dypvannsbelysning kombineres med undervannsfôring på 7 

meters dybde eller dypere.

Visuell effekt på antikjønnsmodningslys er 1000W og gir maks 

120 microEinstein på 1 meter avstand. Effekt på UV-lyset er 

120W og dette gir maks 12 microEinstein på 1 meter avstand.

Anvendelse: middels og store merder.

Illustrasjon 2.1: Aurora SubLED Combi armatur
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Illustrasjon 2.2: Aurora SubLED Combi beskrivelse
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Spesifikasjoner Aurora SubLed Combi

Drifts-spenning 48 V DC

Startstrøm (0,5 sekund) 6,6A (1500W)

Driftsstrøm (1 sekund) 6,6A (1500W)

Driftsstrøm (2 minutter) 6,05A (1350W)

Totalt effektforbruk 1200W

Forventet levetid ca. 50.000 timer

Effekt LED-lys (288 dioder) 1200W (visuell effekt ~1000W)

Effekt UV-lys (32 dioder) 150W (visuell effekt ~120W)

Bølgelengde blått lys 465nm

Bølgelengde grønt lys 535nm

Bølgelengde UV-lys 405nm

Kontrastlys 3000K warm white

Tid fra avslått til full lysstyrke 10 minutter

Størrelse (Ø/h) 160mm/542mm

Kjølemedium Vann

Materiale i endestykket POM 1,41g/cm3

Materiale i kjølekjerne Aluminiumsbronse

Materiale i linsen Akryl

Kabeldimensjon PUR 3F1,5

Standard kabellengder 35m eller 55m

Tabell 2.1: Spesifikasjoner Aurora SubLED Combi
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2.3 OM STYRESKAPET

Styreskapet er lampenes styringsenhet og strømtilførsel. Det 

monteres på merdkanten og veier ca. 17 kg. AKVA anbefaler 

at to personer deltar i monteringsprosessen. 

Styreskapet genererer nok varme til at det holdes isfritt. Dette 

forutsetter at skapet er strømførende med tilhørende 

lysarmaturer i drift. Ved lengre perioder med driftsstans 

må skapet fjernes fra merden og oppbevares tørt og temperert.

Illustrasjon 2.3: Målsatt styreskap

Festet på denne illustrasjoner avviker fra det faktiske festet, se 

Klammer for korrekt illustrasjon av klammer-festet.
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Mansjetten

For å beskytte panelet med kontakter og brytere på undersiden 

av styreskapet, festes en mansjett i to deler på undersiden av 

styreskapet. Halvdelen av mansjetten som er på baksiden av 

styreskapet (under klammeret), er skrudd fast i selve styre-

skapet. Halvdelen av mansjetten som er på framsiden av 

styreskapet festes til den andre halvdelen med mansjettlås 

på hver side (høyre og venstre). Nederst på mansjetten er 

det laget til åpninger for kabler.

Illustrasjon 2.4: Styreskap med åpen mansjett



2 - INFORMASJON

Revisjon A                                                                                                                                      Side 16 av 40
Brukerhåndbok AKVA Aurora SubLED Combi                                                                 Dokument nr. DC10001430

Klammer

Styreskapet leveres med et eget feste på baksiden. Dette 

festet er formet som et klammer, som må åpnes og lukkes 

rundt en stolpe eller et rør med diameter Ø = 60mm. 

Et forslag til festing av styreskapet, som er godkjent av AKVA 

group er å feste klammeret til en taknettstang, som er festet i et 

Rempro-feste, som igjen er festet til merdkanten.

Illustrasjon 2.5: Klammer på baksiden av styreskapet

Hylse

Materialet på taknettstang er glassfiber, som kan svekkes 

av kreftene fra to enkle klem-punkter. Derfor anbefaler AKVA 

group å bruke en beskyttende hylse av aluminium mellom 

taknettstang og klammeret. Diameter for taknettstang er 

vanligvis Ø=54mm. Vi anbefaler at beskyttelseshylsen har 

ytre diameter Ø=60mm. Hylsen kan deles i to på langs og 

settes rett på plass, eller tres hel inn på taknettstanga fra 

toppen.
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Panelet

På undersiden av styreskapet, inne i mansjetten, finnes inn- 

og utganger, samt modusvalg. 

Illustrasjon 2.6: Undersiden av styreskapet

J1/J2: 48V DC

J4: Spenningstilførsel, 220V AC

J5: Koblingspunkt for opsjon for kobling av flere skap sammen. 

Opptil 3 skap på en 16A krets.

F1/F2: Sikring

Dreiebryter: Kontrollerer lys 

-  VISIBLE = Synlig lys er PÅ

-  OFF = AV

-  UV = UV-lys er PÅ
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3 MONTERING

ADVARSEL!

Vær oppmerksom på at all behandling av elektrisk utstyr 

medfører en fare for elektrisk støt. Ved arbeid i og rundt vann 

er dette spesielt risikofylt. Benytt derfor alltid isolerende 

hansker og fottøy ved arbeid med elektrisk utstyr.

FORSIKTIG!

Unngå å se direkte på lyskilden, da det kan være svært 

skadelig for øynene.

OBS!

Strømmen skal kobles til etter at lampen er nedsenket i vannet, 

ellers vil den bli overopphetet og kan ta skade og sprekke.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Sklisikkert fottøy og flyteplagg er påbudt å bruke ved opphold 

på merdkanten, for eksempel i forbindelse ved utførelse av 

arbeid på undervannslys og tilbehør til disse.



3 - MONTERING

Revisjon A                                                                                                                                      Side 19 av 40
Brukerhåndbok AKVA Aurora SubLED Combi                                                                 Dokument nr. DC10001430

3.1 MONTERE STYRESKAP

En mulig løsning, som er godkjent av AKVA group, er å feste 

skapet ved hjelp av en taknettstang og et taknettstang-feste

fra Rempro.

3.1.1 MONTERE REMPRO-FESTE

Styreskapet festes til “innfestingsholk” fra Rempro. 

Innfestingsholken festes deretter til en stolpe på merdkanten. 

Følg monteringsinstrukser i denne videoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=crrrqVWFSMs. 

Det finnes flere varianter av disse, for ulike typer og størrelser 

av merder og merdstolper:

Illustrasjon 3.1: Ulike typer av Rempro-fester med taknettstang

1  Merdstolpe

2  Festeplater 

3  Festestolpe

4  Festeringer 

5  Taknettstang 

Illustrasjon 3.2: Delene i innfestingsholken
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Alle tall-referanser i prosedyren som står i parentes henviser til 

Illustrasjon 3.2 Delene i innfestingsholken på forrige side.

OBS!

Dersom den anbefalte aluminiumshylsen skal benyttes inni 

klammeret, må hylsen tres på taknettstangen (5) før den og 

Rempro-festet monteres på en merdstolpe (1).

Prosedyre:

1  Se over at alle nødvendige deler er med i leveransen av 

innfestingsholk. Samle nødvendig utstyr.

2  Fest en bolt gjennom den nedre festeplaten (2) og tilhørende 

festering (4) uten å stramme til.

3  Fest en bolt gjennom den øvre festeplaten (2) og tilhørende 

festering (4) på samme side som den nedre uten å stramme 

til.

4  Ta med innfestingsholken ut til merdkanten.

5  Sett innfestingsholken inn til merdstolpen (1).

6  Legg begge festeringene (4) rundt stolpen.

7  Fest en bolt i gjennom den øvre festeplaten (2) og øvre 

festering (4) på den andre siden uten å stramme til. 

8  Fest en bolt i gjennom den nedre festeplaten (2) og nedre 

festering (4) på den andre siden uten å stramme til. 

9  Posisjoner innfestingsholken i ønsket høyde på merdstolpen 

(1) og stram først de nedre boltene og deretter de øvre.
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3.2 FESTE STYRESKAP I REMPRO-FESTET

Advarsel!

Beskyttelseshetter skal være plassert på kontaktene hele tiden 

når lampen ikke er i bruk.

Advarsel!

Lampen skal være fullstendig senket i vann før den slås på. Aldri 

slå på lampen når den er over vann eller i overflateposisjon.

OBS!

To personer skal delta i dette monteringsarbeidet.

Gå til

Alle tall-referanser i prosedyren som står i parentes henviser til 

Illustrasjon 3.3 Styreskap med lukket mansjett.

Nødvendig utstyr:

- skiftenøkkel

- flatt skrujern

Prosedyre:

1  Klargjør Ø=60mm aluminiumshylsen som skal ligge mellom 

taknettstang og klammeret.

2  Fest hylse rundt taknettstangen, enten ved å dele den i to på 

langs, eller ved å tre den på fra toppen.

3  Løsne festeboltene i klammer på baksiden av styreskapet for 

å åpne klammeret.

4  Snu styreskapet rett vei, slik at panelet og mansjetten

peker nedover.
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5    Sett styreskapet med klammeret først inn mot beskyttelses-

hylsen.

6    Trykk hylsen inn i klammeret, bruk nødvendig kraft uten å 

ødelegge og bende noen av delene.

7    Lukk klammeret rundt hylsen. Pass på å også trykke den 

bevegelige delen av klammeret helt inntil hylsen. Her også: 

bruk nødvendig kraft uten å ødelegge og bende noen av 

delene.

8    Skru til festeboltene i klammeret og stram dem skikkelig.

9  Sett ett flatt skrujern i sporet i beskyttelseshetten på koblin-

gen som er merket med J5 i Illustrasjon 2.3 Undersiden av 

styreskapet.

10  Roter mot klokka for å løsne hetten fra kontakten. 

Illustrasjon 3.3: Roter mot klokka for å løsne

11  Koble til undervannslys strøm og lamper. Bruk illustrasjon 

og forklaringer til panelet i seksjon 2.5 OM STYRESKAPET 

for korrekt kobling.

12  Vær sikker på at hele lampen er helt under vann før den slås 

på.

13  Skru PÅ strømmen med bryteren. 
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14  Sjekk at alt fungerer som det skal.

15  Korriger eventuelle avvik.

16  Plasser mansjettens andre halvdel (1) rundt bunnen av 

styreskapet og fest mansjett-låsene (2) på begge sider.

17  For ekstra sikring for mansjetten og ekstra beskyttelse

av panelet, anbefaler vi å feste mansjett-halvdelene til 

hverandre med strips i de små hullene (3) på sidene av 

mansjetten.

1 Mansjettens andre halvdel

2 Mansjett-lås

3 Hull for ekstra sikring

Illustrasjon 3.4: Styreskap med lukket mansjett
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3.3 KOBLE STRØM TIL STYRESKAPET

Merk!

Ekstra styreskap kan seriekobles i en 16A krets.

Prosedyre:

1  Koble hovedstrømkabelen til QPD QUICKON kontakten.

2  Koble hovedkabelen til kontakten med følgende pinner ut:

3  Koble QPD QUICKON kontakten til styreskapets terminal som 

er merket J4, se Illustrasjon 3.1 Undersiden av styreskapet.

4  Bruk J5 til seriekobling for ekstra SubLED styreskap.

5  Koble til Aurora SubLED Combi-lampen i lampekontakten, 

som er merket med J2 i Illustrasjon 3.1 Undersiden av styre-

skapet.

6  Lukk kontaktbeskyttelsen skikkelig for å sikre koblingen og 

vanninntrengningsgraden (IP) for kontakten.

Strømkabel Phoenix QUICKON kontakt

Nøytral Terminal merket N

Fase Terminal merket 2

Jord Terminal merket med 
jordingssymbol

Tabell 3.1: Koblingstabell for hovedstrøm
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3.4 DRIFT AV STYRESKAP

3.4.1 DREIEBRYTER

Dreiebryter for operasjonell kontroll av lamper:

Når dreiebryteren settes tilbake til AV posisjon ved fôring, vil 

lyset minke gradvis ned til 0% lys-intensitet over en periode på 

10 minutter.

3.4.2 SIKRING

Begge faser i hovedstrømmen (L og N) er beskyttet med 

16A/250V trege sikringer (F1 og F2 i Illustrasjon 3.1 

Undersiden av styreskapet). To reservesikringer følger med i 

leveransen, og ved bestilling av ekstra sikringer, må følgende 

spesifikasjoner oppfylles:

Bryterposisjon Funksjon Beskrivelse

OFF Ingen lys UV og synlig lys er slått av

Visible Synlig lys PÅ Synlig lys vil øke til full styrke på 10 minutter

UV UV-lys PÅ UV-lys vil øke til full styrke på 10 minutter

Tabell 3.2: Forklaring dreiebryter

Spesifikasjoner Sikringer

Produkt Glass-sikring med klipsfeste, 5mm*20mm

Type Treg

Vekselspenning 250VAC

Merkestrøm 16A

Tabell 3.3: Spesifikasjoner sikring
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4 OPPHENG AV ARMATURER

Advarsel! 

Bruk knuten pålestikk til å feste undervannslamper til tau 

for oppheng.

Personlig verneutstyr

Bruk flyteplagg og sklisikkert fottøy ved opphold på merdkanten.

OBS! 

Bruk alltid løftetau og anbefalt knute til å henge opp 

undervannslysene, og heng dem aldri etter kabelen. 

OBS!

Sørg for at kabelen henger fleksibelt og i en bue for å unngå 

belastning ved bevegelse i armaturen. Pass på at kabelen ikke 

får knekk eller skarpe bøyer ved montering.

OBS!

Lampene må henges opp så langt inne i merden at de ikke 

kommer i kontakt med notpose.

Merk!

Feil oppheng kan ugyldiggjøre garantien

Prosedyre for anbefalt knute, pålestikk finnes i VEDLEGG E - 

INSTRUKSER FOR PÅLESTIKK. For å lære hvordan denne lages 

for å festes til undervannslys, les gjennom hele prosedyren. 
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Forslag til oppheng:

Riktig oppheng og tilkopling vil gi produktet ønsket funksjon i 

mange år fremover. Lampen må henges opp slik at den ikke kan 

rotere rundt sin egen akse.

De kan for eksempel henges i V-form:

Illustrasjon 4.1: Oppheng i V-form

 - eller stabiliseres med tau og blåser:

Illustrasjon 4.2: Stabilt oppheng med tau og blåser

Tauet må være festet stabilt ved lampen, enten med to tau eller 

med et stabiliseringstau som går gjennom begge festene i 

lampen, og er stabilisert med knuten pålestikk. 

Sørg for at kabelen henger fleksibelt og i en bue for å unngå 

belastning ved bevegelse i armaturen. Pass på at kabelen ikke 

får knekk eller skarpe bøyer ved montering. Dette ødelegger 

kabelen, og kan svekke lampens effekt og levetid. Hvis 

armaturen henges opp feil, og kabelen dras ut av armaturen 

eller gjennomførings-nippelen, vil det bli lekkasje.
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5 SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Personlig verneutstyr

Sklisikkert fottøy og flyteklær, som for eksempel flytevest, er 

påbudt ved arbeid på eller ved merdkanten.

OBS!

Ta lampen inn til flåten eller på land før utførelse av vedlikehold, 

reparasjoner og service.

Generelt: 

Materialvalg og utforming er gjort for at vedlikehold av lampene 

skal være enklest mulig.

For å sikre best mulig utbytte av lyset og dets funksjonaliteter, 

anbefales jevnlig utvendig rengjøring av lampene. Bruk gjerne 

en mild skrubb eller børste for å fjerne groe, skjell og annet 

som kan feste seg på utsiden av armatur og kabel. Vi anbefaler 

at lampene rengjøres før lagring og mellom hvert utsett.

Akryl, POM og PUR, som er de utvendige materialene, skal 

desinfiseres mellom bruk på ulike lokaliteter og etter eventuelle 

sykdommer i merder eller kar. Det anbefales at alle deler skylles 

av med ferskvann etter desinfisering.

Forventet levetid for LED-lampene er over 50.000 timer, eller 8 

til 10 år.

Dersom det oppdages feil med en lampe, ta kontakt med AKVA 

group service personell. VEDLEGG F - KONTAKTINFORMASJON.
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5.1 OVERSIKT VEDLIKEHOLD, SERVICEINTERVALLER

5.1.1 BØRSTE KJØLEKANAL 

Bruk en egnet børste til å fjerne urenheter i kjølekanalen før 
hvert utsett.

Illustrasjon 5.1: Kjølekanal før den er satt inn i lampen

Aktivitet Kommentar

Børste indre kjølekanal Utføres før hvert utsett

Skifte LED-panel Utføres når defekt, av AKVA servicepersonell

Skifte hannkontakt Utføres når defekt, av AKVA servicepersonell

Tabell 5.1: Vedlikeholdsoversikt med serviceintervaller
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5.2 REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

MERK!

Signer for utført arbeid ETTER at det er utført.

Dato ID-nr. lampe Utført vedlikehold Signatur
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5.3 AVHENDING

Gjenvinning

Produktet er å betrakte som inert og kan anbringes på godkjent 

avfallsplass og resirkuleres innen kategorien EE avfall. 

AKVA group vil ta imot lamper og styringsskap etter endt levetid 

for sikker avhending. 
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VEDLEGG C - AVVIKSSKJEMA
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Avvik beskrivelse:

Forslag til oppfølging:

Dato og signatur, melder:

Utført oppfølging:

Status:

Nytt tiltak på avviksmelding nr.:

Dato og signatur, oppfølgning:
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VEDLEGG D - NOTATER
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VEDLEGG E - INSTRUKSER FOR PÅLESTIKK

Merk! Lampefestet er tegnet inn 
med grønn farge i illustrasjonene.

Prosedyre:

1  Tre tauet gjennom festet på lampen. 

2  Bøy enden opp på høyre side.

3  Lag en løkke litt lenger opp på Treet. 

Her kaller vi løkken for Hullet. 

Pass på at den øverste tau-delen i 

Hullet (løkken) er den som går 

nedover mot Kaninen.

Følg alle sikkerhetsprosedyrer

som er gitt i brukerhåndboken

som denne instruksen tilhører.

4  Tre Kaninen inn i Hullet fra undersiden.

5  Kaninen fortsetter under Treet.

Side 1 av 2
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6  Kaninen går videre rundt Treet og 

tilbake og ned tilbake i Hullet fra 

oversiden.

7  Ta tak i Treet og i Kaninen med hver 

sin hånd.

8  Dra Kaninen og Treet i hver sin retning, 

slik at knuten strammes. 

Dette blir pålestikk:

9  Før undervannslysene kan installeres i 

merden, må alle pålestikkene strammes, 

slik at de ikke kan løsne.

Side 2 av 2
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VEDLEGG F - KONTAKTINFORMASJON

AKVA group ASA 

Svanavågveien 30

4374 EGERSUND

Tlf. 51 77 85 00

Support Hardware og AKVAconnect

tlf. 51 77 85 03

supportakvasmart@akvagroup.com

Support Fishtalk 

tlf. 73 84 28 20

supportfishtalk@akvagroup.com
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AKVA group er tilstede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, 

Hellas, Island, Canada, Australia og Tyrkia. Vi jobber hardt for å være en foretrukket 

samarbeidspartner for våre kunder og tilbyr komplette tekniske løsninger og service både innenfor 

merdbasert og landbasert oppdrett.

Teknologi for bærekraftig biologi: Ved å utvikle teknologi med fokus på å løse de biologiske 

utfordringene, bidrar vi til den videre utviklingen av en bærekraftig industri. God operasjonell ytelse 

og fiskevelferd er avgjørende for å oppnå gode resultater, og investering i vår teknologi vil bidra til å 

levere begge deler.

VÅR MISJON: Løsninger og tjenester som optimaliserer produksjonen og bidrar til en bærekraftig, 

kostnadseffektiv og sikker havbruksnæring. AKVA group leverer teknologi og tjenester som bidrar til 

å løse biologiske utfordringer i den globale akvakulturindustrien. God fiskevelferd og operasjonell 

ytelse sikrer lønnsomhet for kunden. I alt vi leverer, fra enkle komponenter til serviceoppdrag og 

komplette installasjoner, legger vi det til grunn. Solid akvakulturkompetanse, lang erfaring og høy 

innovasjonsevne kjennetegner selskapet og gjør oss i stand til å levere de beste løsningene både for 

landbasert og merdbasert oppdrett.
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	5 Koble til Aurora SubLED Combi-lampen i lampekontakten, som er merket med J2 i Illustrasjon 3.1 Undersiden av styreskapet.
	6 Lukk kontaktbeskyttelsen skikkelig for å sikre koblingen og vanninntrengningsgraden (IP) for kontakten.
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	1 Tre tauet gjennom festet på lampen.
	2 Bøy enden opp på høyre side.
	3 Lag en løkke litt lenger opp på Treet. Her kaller vi løkken for Hullet. Pass på at den øverste tau-delen i Hullet (løkken) er den som går nedover mot Kaninen.
	4 Tre Kaninen inn i Hullet fra undersiden.
	5 Kaninen fortsetter under Treet.
	6 Kaninen går videre rundt Treet og tilbake og ned tilbake i Hullet fra oversiden.
	7 Ta tak i Treet og i Kaninen med hver sin hånd.
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