Serviceordre – Materiell
Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er
satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører
og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 2000-01
HENVISNING:

Parachutes de France, Technical Bulletin FEE 183/2, 21. april
2000.

FORMÅL:

Montering av styringsklaff for å beskytte hovedklaff mot liner i
hovedcontainer på Atom Millennium seletøy.

STATUS:

Obligatorisk, før neste hopp.

IDENTIFIKASJON::

Atom Millenium seletøy, produsert etter februar 1999. Følgende
serienummer inngår i denne serviceordre:
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(Merknad: Parachutes de France nytter et serienummersystem der
første bokstav indikerer året og andre bokstav måneden utstyret er
produsert i - eks JB = 1999 - februar.)
BAKGRUNN:

I et par enkelt tilfelle har øvre dekklaff på Atom blitt dratt av
under åpningssekvens - angivelig på grunn av at liner / linebunter
har hektet seg fast i klaffen.
Fabrikken har overvåket situasjonen og tidligere anbefalt
emontering av en styringsklaff som monteres på veggen mellom
hoved- og reservecontainer for å lede linene utenom hovedklaffen
under åpningssekvensen.
Klaffen som monteres er laget av poyethylen plast (vanlig
avstivermateriale for klaffer), og sydd inn i en lomme av parapack.
Ytre mål for for klaffen er cirka 24 * 8,5 cm.
Klaffen festes i hovedcontainer på veggen mellom hoved- og
reservecontainer parallelt med og cirka 1 cm fra øvre søm på
denne veggen.
Ferdig montert vil klaffen ligge over innerbagen, og resten av
lukkeklaffene vil bli lukket på vanlig måte over denne.

SERVICE:

1. Montering av styringsklaff i henhold til PdF Technical
Bulletin AT 34-25-001 og 35-25-001.
2. Ettersøm (forsterkning) av siste lukkeklaff i hovedcontainer
med rettsøm.

UTFØRELSE:

Klaff monteres og forsterkning foretas før neste hopp.
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Montering utføre s av Materiellreparatør, og anmerkes i
utstyrets hovedkontrollkort, "SO 2000- 01 utført".
Styringsklaff leveres av fabrikant eventuelt godkjent verksted.
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