SUN PATH PRODUCTS, INC.

SERVISNÝ BULLETIN SPSB008

SUN. PATH SB008 rev 1 1
TÝKA SA:
SUN PATH PRODUCTS, INC - UVOĽŇOVAČE HLAVNÉHO PADÁKU (ČÍSLO DIELU JP068-1) dodané v systémoch
s dátumom výroby od 1/2009 po súčasnosť (február 2013). Ak je dátum výroby postroja s obalom medzi
1/2009 a 2/2013, dĺžky káblov uvoľňovača musia byť skontrolované.
CHRONOLÓGIA:
Výrobca Sun Path Products, Inc zistil, že nastal výpadok v kvalite, ktorý vedie k domnienke, že
časť uvoľňovačov, ktoré boli dodané zákazníkom, neboli správne nastrihané. Nesprávne dĺžky káblov môžu mať za
následok zmenu v postupnosti odhodenia hlavného padáku a uvoľnenia záložného padáku, čo môže spôsobiť ich
zapletenie.
SERVISNÝ BULLETIN: povinná inšpekcia
Kto môže kontrolovať:
každý FAA certifikovaný senior alebo master rigger alebo zahraničný ekvivalent.
Čo kontrolovať:
Skontrolujte všetky uvoľňovače hlavného padáku od Sun Path Products (JP068-1) a uistite sa,
že káble uvoľňovačov sú nastrihané správne a ich dĺžka je v súlade s postupom a špecifikáciami uvedenými nižšie.
POSTUP:
1. Otvorte kryty voľných koncov hlavného padáku, nájdite a vytiahnite žltý kábel z trubiek na voľných koncoch na
pravej aj ľavej strane. Poistné očko trojkrúžkového systému nechajte na mieste a odpojte RSL. (uvoľnenie RSL je len
kvôli uvoľneniu pracovnej plochy a po kontrole bude nutné ho znovu nainštalovať)

2. Uistite sa, že uvoľňovač je nainštalovaný, suchý zips spojený a že uvoľňovač je na hornom konci vo vnútri kapsičky.

3. Odstráňte vôľu v kábloch ich vytiahnutím nahor na oboch stranách. (Krátke trhnutie alebo potiahnutie za konce
káblov, by malo odstrániť akékoľvek uvoľnenie, ktoré môže byť v systéme)
4. Umiestnite postroj na zem alebo do kresla a nechajte oblasť krku, pliec a hrudníka na postroji uvoľnenú, uistite sa,
že rúrky sú uložené/nasmerované tak, ako keď je postroj nasadený . Konkrétne plocha okolo očka trojkrúžkového
systému na ľavej strane za krytom krúžku.

5. Voľný koniec bez RSL: umiestnite pravítko s 0 (nula) do stredu očka na konci
puzdra (rúrky) a s číslami zvyšujúcimi sa smerom ku koncu kábla.
6. Priložte kábel k pravítku a zmerajte dĺžku kábla od stredu očka do konca kábla.
Zaznamenajte si rozmer s stranu (bez RSL = XX).

7. Voľný koniec s RSL: : umiestnite pravítko s 0 (nula) do stredu očka na konci
puzdra (rúrky) a s číslami zvyšujúcimi sa smerom ku koncu kábla.
8. Priložte kábel k pravítku a zmerajte dĺžku kábla od stredu očka do konca kábla.
Zaznamenajte si rozmer s stranu (RSL = XX).

9. Porovnajte svoje namerané rozmery a RSL konfigurácie s údajmi v tabuľke.

KONFIGURÁCIA RSL

STRANA BEZ RSL

RSL STRANA

Kontrola výsledkov:
Ak zistíte, že vaše káble sú mimo špecifikáciu / tolerancie, prosím, postupujte podľa pokynov nižšie, aby ste káble
orezali do správnej dĺžky a vrátili späť do prevádzky, alebo si nechali uvoľňovače vymeniť.
Vyhodnotenie:
A. Káble vyhovujú špecifikáciám uvedeným vyššie.
1. POZNÁMKA DO ZÁZNAMNÍKA PADÁKOVEJ TECHNIKY: SPSB008 dokončené
2. ŽIADNE ĎALŠIE OPATRENIA
B. Káble sú mimo špecifikáciu /tolerancie a sú dlhšie
1. Odmerajte správnu dĺžku a označte si kábel
2. Zopakujte meranie a ešte raz skontrolujte označenie s údajmi v tabuľke (Dvakrát meraj raz rež)
3. Kliešťami na káble skráťte káble na správnu dĺžku podľa príslušnej RSL konfigurácie uvedenej vyššie.
4. Plameňom zapaľovača zmäkčite konce žltej izolácie kábla a pred znova stvrdnutím palcom a ukazovákom zjemnite
jeho koniec. Uistite sa, že konečným výsledkom je hladký a zaoblený obal kovového kábla.
5. Na stránke http://www.sunpath.com/spsb008fieldcorrection.htm vyplňte webový formulár.
6. POZNÁMKA DO ZÁZNAMNÍKA PADÁKOVEJ TECHNIKY: SPSB008 dokončené
7. ŽIADNE ĎALŠIE OPATRENIA
C. Káble sú mimo špecifikáciu /tolerancie a sú kratšie
1. Na stránke http://sunpath.com/spsb008replacement.html vyplňte webový formulár, čím začnete proces výmeny
uvoľňovača.
2. Na vašu adresu bude predplatenou spiatočnou dopravou zaslaný nový uvoľňovač spolu s dvoma kópiami faktúry.
Pôvodný uvoľňovač spolu s jednou kópiou faktúry musí byť vrátený do SUN PATH Products, Inc do 30 dní od
doručenia nového uvoľňovača. Ak pôvodný uvoľňovač nie je vrátený ani po 90 dňoch, budú príjemcovi účtované plné
náklady na výmenu uvoľňovača.
3. Po kompletizácii s novým uvoľňovačom:
POZNÁMKA DO ZÁZNAMNÍKA PADÁKOVEJ TECHNIKY: SPSB008 dokončené
4. ŽIADNE ĎALŠIE OPATRENIA

PLATNOSŤ: PRED ĎALŠÍM ZOSKOKOM

Poznámka k riggerom: Ako pripomenutie - všetky dĺžky káblov by mali byť kontrolované pri prvej kompletizácii ako aj
pri každom prebaľovacom cykle s cieľom zabezpečiť správne načasovanie pri odhodení hlavného a otváraní
záložného padáku.
KOMPETENTNÝ:
DAVID L. SINGER
Nie. Path Products, Inc
404 West Edinborough Ave
Raeford NC 28376 USA
Telefón: 910-875-9002
FAX: 910-875-9272
DISTRIBÚCIA:
1. Všetci SUN PATH PRODUCTS, Inc. predajcovia
2. PIA Technický výbor
3. PIA výstroja výbor
4. Národné aerokluby
5. Všetky para publikácie
6. Vojenské výsadkové organizácie
7. FAA MIDO Savana
8. FAA FISDO, Greensboro, NC
9. FAA ACO, ATLANTA, GA
10. DGAC, FRANCÚZSKO

