Vejledning til ”flag kit” opgradering af UV flåder

-

Guiden er dækkende for både Beuchat og Imerson UV flåder

I denne guide viser jeg et par af mange gode løsninger som man kan bruge til at opgradere sin flåde med et
ordentligt flag med høj ”flagstang”. Jeg har fået hjælp, inspiration og lov at kopiere gode ideer fra en række
venlige UV folk – bl.a. selveste Lamberto Azzi som endda oprettede en video guide over samme emne.
Jeg har også fået hjælp til afprøvning af bøjerne med højt flag af Jernlungerne fra Herlev samt sparret med
Martin Skytte-Olesen om optimering af de sidste detaljer til et perfekt design.
1000 tak til jer alle

Med venlig hilsen
Carsten Lau

P.s.
Da jeg ikke er video egnet, håber jeg, at der er derude nogle friske folk som vil efterprøve min guide og
optage nogle video guides som så kan lægges ud på YouTube.

Generelle bemærkninger, råd, tips & Tricks:
-

Et væsentligt element er flaget – jeg anbefaler til flåder et stort flag af typen: DYKKERFLAG SIGNAL
ALFA 50 X 60 CM – kan købes fx hos Aquashoppen.dk for 99 kr.
o Bemærk ståltråd der altid sikrer udfoldet flag

-

Hertil er ”flagstang” bedst lavet af 16 mm elektriker rør (PVC rør) som kan købes i alle
byggemarkeder inkl. Diverse samle muffer, T-Stykker og vinkler
Flaget monteres bedst ved at bore 2-4 mm hul i toppen af et elektrikerrør og sætte strip igennem
hullet og flaget øverste hul, samt rundt om røret længere nede og gennem flagets nederste hul
med den anden strip

-

-

-

Reelt set er den væsentligste forskel mellem de forskellige varianter (både for Beuchat og Imerson)
alene baseret på fikseringen af flagstangen i flådens bund. Min erfaring er, at der nok er lige så
mange bud på ”perfekt løsning” som der er UV jægere. Derfor vil jeg i denne guide ikke gøre mig
klog på hvilket design som reelt er bedst – kun fremvise forskellige muligheder og hvor relevant
fremhæve mine egne valg.
Der er overordnet 2 typer ”bund fiksering”:
o elektrikerrør (PVC rør) f.eks. sat op med et kryds eller T-Stykke
o en fast bundplade (f.eks. et spækbræt fra IKEA til en 10´er)

-

Hertil kommer 2 overordnede typer samling af flag med bundfikseringen:
o ”løs samling” dvs. rør i rør samt rør sat ned i hul i plade så tingene bare er ”klemt” på plads
o Slange kobling (Gardena - hun) på flagstangen som så klikkes fast på modstykket (Han)

-

Generelt vil alle nedenstående forslag være helt stabile som de er, med
flaghøjde op til minimum 1-1½ meter og op til jævn vind, men hvis man vil gå
ud i stærk vind og/eller høje bølger anbefales det, at sænke flaghøjden til
under 1 meter eller tage et lod på 1-2 kg under bøjen (se billede med ”lav”
flagstang som jeg testede i minimum 8 m/s uden nogen problemer)

-

Jeg vil også lade det op til hver enkel at afgøre om de ønsker ”single flagstang” (typisk monteret
med Gardena slange kobling i bøjens næse) eller om de (som jeg) mere hælder til ”Dobbelt
monteret” dvs. et rør i hver side af flåden i de indbyggede elastik guides (se billede)

Indkøbsliste og vejledning til eksempel 1 – bundplade med single punkts front monteret flag
•
•
•
•
•
•
•

DYKKERFLAG SIGNAL ALFA 50 X 60 CM – kan købes fx hos Aquashoppen.dk for 99 kr.
Stærk lim (Jeg anbefaler loctite) – sælges i alle byggemarkeder (10-40 kr.)
Studs sæt (Han) til slange kobling (3/4 tomme) med gevind & møtrik – sælges i de fleste
byggemarkeder (30-40 kr.)
Slange kobling (hun) fx Gardena – sælges i alle byggemarkeder (30-50 kr.)
Elektriker rør (PVC rør) 16 mm – sælges hos XL Byg og alle andre byggemarkeder til ca. 15 kr. pr 2 m
1-2 PVC rør samle muffe (sælges i alle byggemarkeder til 10-15 kr.)
Bundplade – f.eks. IKEA plast spækbræt til ca. 10. kr.

1. Tag noget luft ud af begge side ponton i flåden – så kan du meget lettere placere pladen ind under
dem i næsen af flåden
2. Lav en markering der hvor du vil have flaget – skal være ca. i midten af flåden
3. Tag pladen ud og bor et ca. 25 mm hul ved din markering

4. Monter slangekoblingsstudsen (han) og giv lidt lim på gevindet inden du strammer møtrikken hårdt
5. Placér pladen i flåden med de forreste hjørner under pontonerne, som herefter pustes hårdt op –
således bliver pladen ”låst fast”
6. Skær elektrikerrør i længder f.eks. 3 x 60 cm
7. Bor et lille hul 2-4 mm i toppen af det ene rør og montér toppen af flaget her ved hjælp af en strip.
Monter bunden af flaget med yderligere en strip rundt om plastrøret

8. Montér slange koblingen (hun) på et af de andre rørstykker og klik koblingerne sammen (hun/han)
9. Sæt de 2 samle muffer mellem rørstykkerne … og VUPTI – din opgraderede flåde er hermed klar

Indkøbsliste og vejledning til eksempel 2 – bundplade med dobbelt punkts monteret flag
•
•
•
•
•
•
•

DYKKERFLAG SIGNAL ALFA 50 X 60 CM – kan købes fx hos Aquashoppen.dk for 99 kr.
Stærk lim (Jeg anbefaler loctite) – sælges i alle byggemarkeder (10-40 kr.)
Elektriker rør (PVC rør) 16 mm – sælges hos XL Byg og alle andre byggemarkeder til ca. 15 kr. pr 2 m
1 PVC rør samle muffe (sælges i alle byggemarkeder til 10-15 kr.)
2 x 90 grade bøjning til PVC rør – buet eller vinkel ret efter eget valg – ca 10 kr./stk.
1 T-stykke til PVC rør – ca. 10 kr./stk.
Bundplade – f.eks. IKEA plast spækbræt til ca. 10. kr.

1. Tag noget luft ud af begge side ponton i flåden – så kan du meget lettere placere pladen ind under
dem i næsen af flåden
2. Pust begge pontoner op igen så pladen ligger fast og flåden har sin naturlige form
3. Lav en markering under hver elastik guide, hvor rørene skal ned i – en i hver side af flåden
4. Tag lidt af luften ud igen, så pladen kan komme fri, og bor 2 x 16 mm huller – 1 for hver markering

5. Sæt pladen på plads igen, men vent med at puste op luft til senere (så du bedre kan placere pladen)
6. Skær 2 lige lange stykke af elektrikerrøret på ca. 15cm og yderligere 2 stykker på 5 cm hver

7. Lim de 2 lange stykker sammen med hver sin bøjning → lim hver bøjning sammen med T-Stykket
ved hjælp af de to korte stykker, så du får lavet en fast bum til din flagstang (man kan med fordel
lade bum´en sidde fast i bøjen sammen med bundpladen, men kan også tages op efter behov)
8. Sæt bum´en på plads med de 2 lange stykker rør gennem hver sin elastik guide og ned i hver sit hul
i bundpladen (rokér evt. lidt rundt på bundpladen til du let fanger de 2 huller med røret)
9. Pump igen luft i flåden (gerne hårdt) så pladen låser fast og giver stabilitet til rør bum´en
10. Skær elektrikerrør i længder f.eks. 2 x 70 cm

11. Bor et lille hul 2-4 mm i toppen af det ene rør og montér toppen af flaget her ved hjælp af en strip.
Monter bunden af flaget med yderligere en strip rundt om plastrøret
12. sæt samlemuffen mellem rørstykkerne og den frie ende ned i T-Stykket … og VUPTI – din
opgraderede flåde er hermed klar

Indkøbsliste og vejledning til eksempel 3 – PVC Rør med dobbelt punkts monteret flag
•
•
•
•
•
•
•

DYKKERFLAG SIGNAL ALFA 50 X 60 CM – kan købes fx hos Aquashoppen.dk for 99 kr.
Stærk lim (Jeg anbefaler loctite) – sælges i alle byggemarkeder (10-40 kr.)
2 xElektriker rør (PVC rør) 16 mm – sælges i alle byggemarkeder til ca. 15 kr. pr 2 m
1 PVC rør samle muffe (sælges i alle byggemarkeder til 10-15 kr.)
2 x 90 grade bøjning til PVC rør – buet – ca 10 kr./stk.
2 x 90 grade bøjning til PVC rør –vinkel ret – ca 10 kr./stk.
3 x T-stykke til PVC rør – ca. 10 kr./stk.

1. Skær 4 lige lange stykke af elektrikerrøret fx på 55 cm og yderligere 2 stykker på 5 cm hver
2. Skær 2 lige lange stykke af elektrikerrøret på 9 cm hver og yderligere et stykke på ca. 25 cm
3. Lim de 2 stykker på 5 cm sammen med hver sin bøjning (Buet) og derefter sammen med T-stykket
så du får en fast bum til din flagstang
4. Lim et ben (de lange rør stykker) i hver rørbøjning (se bort fra tapen)

5. Nu skal du samle rørsætte til bunden af flåden – og her skal du sikre en vinkel/stigning der svarer til
flådens krumning opad i næsen i forhold til midten af flåden (se punkt 8)
6. Lim et T-stykke fast på 25 cm røret
7. Lim hver af bøjning (vinkel ret) sammen med 9 cm stykkerne
8. HER skal du være opmærksom!
a. Sæt den frie ende af 25 cm stykket løst i det sidste T-Stykke (dvs. uden lim)
b. Sæt herefter de frie ender af 9 cm stykkerne i T-Stykket (så rørsættet er komplet)
c. Så skal du løfte det frie T-stykke, så der er ca. 10 cm over niveau fra den anden ende af 25
cm stykket (Se billede)
d. Brug evt. en kop eller andet til at holde hældningen så du får hænderne fri
e. Tag nu forsigtigt et 9 cm stykke ud af T-stykket og lim det fast igen uden at du ændrer på
hældningen
f. Tag nu forsigtigt det andet 9 cm stykke ud af T-stykket og lim det fast igen uden at du
ændrer på hældningen
g. Når limen er hærdet, tager du 25 cm stykket ud og limer det i igen
h. NU skulle du gerne have et færdigt og fast bund rør sæt

9. Når limen er helt hærdet i bund rør sættet monterer du dette med en åben vinkel i hver elastik
guide i hver side af flåden og med det frie T-Stykke mast ind under de to pontoner så langt op i
flådens næse som muligt.
10. Bor et lille hul 2-4 mm i toppen af det ene rør og montér toppen af flaget her ved hjælp af en strip.
Monter bunden af flaget med yderligere en strip rundt om plastrøret
11. Tag flag bum´en og placer et ben ned gennem hver sin elastik guide og videre ned i den ventende
PVC bøjning
12. Sæt samlemuffen mellem rørstykkerne og den frie ende ned i T-Stykket … og VUPTI – din
opgraderede flåde er hermed klar

