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IMS Robotics kuttere 
PSO har agentur på IMS Robotics kutte/fresemaskiner til 
kutting i rør, åpning av grenrør og fjerning av blokkeringer 
i rør med indre diameter fra 50mm til 600mm. De unike 
kuttehodene er spesielt designet slik at operatør skal ha 
best mulig oversikt over jobben mens den foregår. Med 
mange ulike utforminger og egenskaper som spyling av 
linse på kamera under jobb, kan vi tilby løsninger for 
enhver applikasjon. I tillegg kan det leveres utstyr for 
trykktesting av koblinger og inspeksjon av grenrør. 
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PIGGING OG KUTTING
PSO as leverer et bredt spekter av utstyr og produkter innen pigging og kutting.

Pigging
PSO tilbyr alle typer pigging produkter, både i 
stål, skum og støpte plastpigger. PSO lagerfører til 
enhver tid flere tusen ulike typer pigger. Vi har 
kunnskap og erfaring som gjør at vi sammen kan 
løse kundens utfordringer.

Dyser
PSO leverer spyledyser for alle typer industri.  
Vår leverandør har 30 års erfaring med utvikling 
og produksjon av dyser.

PSO tilbyr dyser for alle typer rengjøring. Dysene 
leveres i ulike materialer og dekker behov for 
trykk fra 0 til 2500 bar.

Våre dyser er produsert i Europa, og prosessen 
er sertifisert etter ISO-standard, hvilket gir våre 
kunder høy kvalitet og produkttrygghet.



Lavtrykksplugger 
Disse tettepluggene er effektive hjelpemidler for rask og sikker 
forsegling eller avstengning av ulike typer rør. De benyttes som 
oftest ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, ulykker, skader 
og for trykktesting av rørsystemer med luft eller  
vann. Denne typen tetteplugger er veldig 
utbredt innen vann- og avløps- 
etater i kommuner, entrepre- 
nører, rørleggere, byggefirma, 
brannvesen, etc. Tettepluggene  
produseres i forsterket gummi,  
og finnes i størrelser beregnet  
på rør fra 20 mm til 2200 mm  
i diameter. De er meget  
robuste og slitesterke.
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Sveise- og flensetestere
PSO kan tilby sveisetestere tilpasset alle 
rørdiameter, slik at operatøren skal kunne 
utføre en områdebegrenset trykktesting av 
nye eller eksisterende sveiser. Dette uten å 
måtte ha behov for å fylle hele røret med 
testfluid og gjøre testen på hele systemet.  
Vi kan tilby to ulike sveisetestere. Flense- 
testere og standard sveisetestere.
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PLUGGING OG TRYKKTESTERE
PSO as levere flere ulike typer rørplugger og testere for midlertidig avstengning og 
trykktesting. Våre plugger er svært godt egnet for bruk i rørsystemer ved inspeksjon, 
reparasjon, sveising og rensing, men også i forbindelse med trykktesting både 
onshore og offshore. PSO leverer også et vidt spekter av sveise- og flensetestere 
(vi lagerfører deler/komponenter for våre kunder).

Høytrykksplugger
PSO’s høytrykksplugger gjør det 
mulig å utføre en trykktest på et 
åpent rør eller fartøy. Pluggene 
fjerner behovet for å sveise på  
en rørcaps eller flens for å utføre 
testen. Pluggene føres inn i 
endene av et åpent rør og akti- 
veres mekanisk eller hydraulisk, 
slik at pluggens gripetenner 
mekanisk låser seg fast til inn- 
siden av røret. På samme tidspunkt 
vil polyuretanpakningen kompri-
meres og tette. Røret kan nå fylles 
med vann, og trykktestingen kan 
utføres på tradisjonelt vis.

Manometer og pumper 
PSO leverer et stort utvalg av manometer og 
trykkprøvepumper. Våre pumper er designet 
for trykktesting av alle typer rørsystem, fjern- 
varme, vannledninger, damprør, etc. Pumpene 
gir rask og sikker trykktesting, og er enkle og 
operere. Pumpene kommer i ulike utførelser 
til bruk både onshore og offshore. Pumpene 
kan bygges som mobile og stasjonære 
utgaver eller bygges inn i stålkabinett
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CAVIBLASTER
PSO har fokus på HMS og effektivitet ved 
industrirengjøring, vi tilbyr derfor et bredt 
utvalg av Caviblastere.

Caviblaster er et effektivt rengjøringssystem 
for alle typer strukturer under vann, og er 
meget effektiv for fjerning av de fleste typer 
marin begroing. Caviblaster kan brukes på 
alle typer overflater uten å skade strukturene 
som skal rengjøres. Den kan benyttes på alt 
fra tau, kabler, merder, tre og  pakninger til 
betong og stål. Den er også skånsom mot 
coating på båtskrog og andre 
metallstrukturer. 

I lansen som opereres enten av dykker eller 
ROV skapes en kavitasjonseffekt, samt vann-
damp som kommer ut av lansen. Damp- 
boblene kollapser og går over til væskeform 
når de treffer underlaget som skal rengjøres.  
I overgangen fra damp til væskefase frigjøres 
energi som gir en rengjøringseffekt. 

For dykkere er lansen nøytal i bruk. Det er 
mye tid å spare på rigging før jobb, og den  
er også mye enklere å jobbe med. Dette gjør 
at dykkere kan jobbe i lengre perioder og 
slitasjen på dykker blir mindre. I tillegg gir 
Caviblaster generelt lavere støy slik at dykker 
kan kommunisere med koordinator under 
bruk (støy er avhengig av modell). 

Caviblaster har lavere trykk ut fra lanse 
sammenlignet med høytrykksvaskere. Dette 
vil minimere sjansen for skade på dykker 
eller materiell.

Gå til våre nettsider for demonstrasjon/video 
www.pso.no

PSO har tilgjengelig Caviblastere både for salg 
og utleie.
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O2-målere for sveising
PSO tilbyr pålitelige gassmålere for 
oksygen med måleområde fra 0,01% 
til 20,90%. Disse målerne har lav 
vekt og er enkle i bruk. Med rask 
reaksjonstid er du sikret en O2-fri 
atmosfære. Disse kommer som 
komplett sett i et solid etui, med 
snor, adapter og 2 meter slange. 
Alle produkter leveres med bruks- 
anvisning og kalibrasjonssertifikat. 

Ballonger 
og plugger
PSO leverer flere typer plugger 
og ballonger. Alle produktene 
levers i aller høyeste kvalitet. 
Aluminiumsplugger, oppblås- 
bare ballonger og is-plugge-
systemer er bare noen av  
vår produkter. Plugger lager- 
føres alltid på Sola, for rask 
levering. 

Rørklemmer
PSO tilbyr alle typer 
rørklemmer. Alt fra 
enkle rørklemmer, 
doble kjedeklemmer til 
hydrauliske klemmer. 
Alle våre rørklemmer er 
laget med fokus på lav 
vekt og kunden vil 
derfor ikke ha behov 
for kran.

Bakgassystemer
PSO leverer bakgassystemer 
for alle typer prosjekter 
med rørstørrelser fra 
2"/50mm til 96"/2430mm 
som standard. Systemer 
kan også bygges etter 
kundens spesifikasjoner.
 

PRODUKTER

SVEISEUTSTYR

Rørstøtter
PSO tilbyr både faste og 
sammenleggbare rørstøtter 
med en kapasitet på over 
1100kg. Disse levers standard 
med fast V-hode, men kan 
også leveres med hjul om 
ønskelig.

 

PSO as er stolte av å kunne levere sveiseteknisk utstyr for å oppnå en ren og glatt sveis.
Vårt mål er å hjelpe våre kunder og deres underleverandører som sveiser rørsystemer, 
slik at forurensning av sveisene elimineres.
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Vinsjer
Våre moderne vinsjer sikrer en effektiv, sikker og skån-
som håndtering av kabler. Disse er utstyrt med to 
roterende hoder som gjør at de til tross for sin mobilitet 
og lave vekt, kan mestre håndtering av lange/tung 
kabler på en vellykket måte.  

Ulike strekkbelastninger, to hastigheter og høyre/venstre 
rotasjon sikrer en optimal tilpasning til alle forhold. 

Kabeltraktorer og tilhengere er tilgjengelig på forespørsel. 
På disse vil kraften overføres hydraulisk, og dermed er 
maksimal trekkraft tilgjengelig fra første stund.

Trommelsystemer

PSO kan tilby et komplett utvalg av maskiner for av og påtrommling av 
kabler. Disse produktene er beregnet for bruk i alle typer industri.

Dette inkluderer alt fra måleinstrumenter og lagringssystemer for nøyaktig 
måling av kabellengder, til et komplett utvalg av racksystemer for kabel- 
tromler.
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RØR OG KABEL

Stake-/trekkfjærer 
med tilbehør 
PSO tilbyr stakefjærer i størrelsene 4,5 mm til 14 mm:

•	 Rask	og	enkel	kabelinstallasjon
•	 Lett	vekt	for	enkel	transport
•	 Hjul	som	enkelt	kan	separeres	fra	ramme
•	 Robust	stålramme	med	og	uten	sinkdekke
•	 Høykvalitets	fiberglass	med	høyt	innhold	 

av harpiks for styrke og pålitelighet ved  
installasjon
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Kabeltestere fra RD 
PSO er stolte av å kunne levere Radiodetection’s Bicotest og Riserbond 
søkere for kabelfeil. Disse er alle markedsledende og kjente for sin 
kvalitet	og	nøyaktighet.	Vi	tilbyr	utstyr	som/for	TDR,	POTS	og	XDSL.

Signalgenerator 
Radiodetection‘s Tx signalgeneratorer kommer med tre ulike effekter, 
1 watt, 3 watt og 10 watt. Disse er designet for å benyttes sammen 
med en lokalisator/trasesøker. Signalgeneratorene kan bestilles 
enten med oppladbart batteri, eller brukes med utskiftbare batteri. 
Det følger med alligatorklemmer og jordspett. Signalgeneratorene 
kan også brukes i induktiv modus. Det er også mulig å bestille en 
induktiv klemme som settes rundt det rør/kabel som skal spores.  
Ved å bruke denne på kabler, er det ikke nødvendig å stenge av 
signalet som går i kabelen under sporing.

PRODUKTER:
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RØR OG KABEL

Lokalisator
PSO tilbyr robuste lokalisatorer med ergo-
nomisk design og lav vekt, noe som gjør 
de enkle og behagelige i bruk. Vi har 
modeller som blant annet er utstyrt med 
filtre som fjerner støy i områder med 
mange forstyrrelser og kompass for enklere 
sporing	av	kabler.	Lokalisatorene	kan	
benyttes på mange ulike frekvenser for 
ulike oppgaver, samt med ulike sonder. 
Det finnes mange konfigurasjoner tilgjenge- 
lig, noe som gjør at utstyret kan benyttes 
til alle tenkelige applikasjoner.

Sonder
PSO fører et bredt utvalg sonder for bruk 
til alle applikasjoner. Alt fra små sonder 
for bruk i rør med små dimensjoner eller 
gjennom innsnevringer, til kraftige sonder 
for bruk ned til 15 meter dyp. Standard 
sonde, for bruk på opp til 5 meter dybde 
har en diameter på 39mm.



Korrelator 
F.A.S.T	Lokal	300	er	designet	for	å	detektere	lekkasjer	samt	
spore topografien til vannledningsnettverk. Systemet har 
automatisk frekvenssøk kombinert med manuell og auto- 
matisk filtrering, noe som hjelper operatøren med å 
lokalisere lekkasjer raskt og presist. 

PWG pulsgenerator
PWG pulsgenerator monteres direkte på vann-
ledning, og gjør lokasjon av ikke-metalliske 
vannrør mulig i kombinasjon med en marklytter 
ned til 2 meter under bakkenivå. PWG kan brukes 
på alle rørmaterialer, og sender en trykkpuls 
langs røret ved å åpne og lukke en ventil 60 
ganger per sekund. Denne metoden for sporing 
av rør kan benyttes helt opp til 600 meter 
strekninger under gode forhold, så lenge 
rørstrekningen har et trykk på over 2 bar. 
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Marklytter
Aqua M300 er en ny marklytter fra  
F.A.S.T. Denne marklytteren har 
touchbetjent fargeskjerm for 
enkel og rask betjening.  
M300 har oppgradert støy- 
filtrering og forsterkning 
som bygger videre på 
forgjengeren M200.  
Aqua M300 kan leveres 
med flere ulike 
mikrofoner og 
ekstrautstyr for å 
kunne gi gode 
resultater på 
enhver utford- 
rende lekkasje. 

LEKKASJEDETEKSJON
PSO leverer en komplett range av teknisk utstyr for deteksjon og lokalisering av 
lekkasje på rørsystemer for drikkevann.

Aglient PHD 
PSO fører Agilent PHD-4 portabel heliumsniffer, 
som kan detektere heliumkonsentrasjoner helt 
ned til 2ppm. Denne baserer seg på Agilents 
patenterte SIPD (Selective Ion Pump Detection) 
teknologi for best mulig sensitivitet og nøyaktig- 
het. Alle justeringer og nullstillinger gjøres 
automatisk, og utstyret er forholdsvis enkelt  
i bruk. PHD-4 klargjøres for bruk på mindre enn 
3 minutter, og kan brukes på både batteri eller 
strømtilkobling.  
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GASSDETEKSJON
PSO as tilbyr et omfattende sortement innen gassdeteksjon fra Crowcon 
– både portable målere og faste systemer. PSOs leveranser innen gassdeteksjon 
inkluderer også service og kalibrering av målere.

PRODUKTER:

Faste systemer
PSO as tilbyr gassdetekteringssystemer for beskyttelse av anlegg og personell som kan monteres på området.

Vårt utvalg omfatter bl.a:
•	  Detektorer for oksygen, brennbare og giftige gasser
•	 Egensikker gassdetektor med display
•	 Flammesikker gassdetektor med display
•	 Infrarød detektor for hydrokarbongass
•	 Infrarød gassdetektor som erstatter pellistor-detektorer
•	 Infrarød detektor for brennbar gass
•	 Kontrollpanel for flere detektorer
•	 Gassdetektorer med åpen bane
•	 Flammedetektorer
•	 Alarmapparater og lyssignaler

Service og kurs
PSO as tilbyr kurs, service og 
kalibrering på alle Crowcon produkter. 
Dette utføres både ute hos kunde og 
inne i våre lokaler. Som autorisert 
serviceavdeling for Crowcon Detection 
Instruments	Ltd.	utføres	en	stor 
andel av alle reparasjoner ved vårt 
verksted i Stavanger. Vi kundetilpasser 
serviceavtaler slik at behovet for 
instrumentering til enhver tid er 
dekket.

Portable detektorer
PSO as tilbyr et omfattende utvalg av detektorer og tilbehør 
for overvåkning av sikkerhet til personell og operasjoner.

Vårt utvalg omfatter bl.a:
•	 Engassmålere
•	 Flergassmålere
•	 Portable	målere	for	områdeovervåkning
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VISUELL INSPEKSJON
PSO as tilbyr en rekke produkter innen visuell inspeksjon for ulike bruksområder. Vi fører 
alt fra prober, stakekamera og traktorsystemer, til mini-ROV og laserscanner. Tett samarbeid 
med produsenter av utstyr med svært høy kvalitet, gjør at vi kan tilby produktene raskt og 
kostnadseffektivt, samtidig som vi i samråd med våre produsenter er fleksible i forhold til 
å finne løsninger på spesifikke problemer våre kunder måtte ha.

PRODUKTER:

Endoskop / NDT-utstyr
Våre kamera for visuell inspeksjon er designet for å møte kravene til 
moderne industrielle inspeksjonsmiljø. Vi tilbyr bærbare og intelli- 
gente løsninger med en rekke avanserte, men likevel intuitive 
funksjoner. Et bredt spekter av videoscope, fiberscopes og 
borescopes med ulike diameter og visningsalternativer er 
tilgjengelige.

Stakekamera
PSO tilbyr flere forskjellige 
typer stakekamera. Vår best-
selger P340 kan tilpasses til 
de fleste inspeksjonskrav.  
Her kan man velge blant 1" 
(25mm) og 2" (50mm) ultra-
robuste kamera, som kan 
kobles til 5 ulike stakefjær, 
fra P341 rørleggerspole (30m), 
til P343 stakefjær (150m)  
som er designet for bruk på 
lengre avstander. Batteridrift 
og et utvalg sonder er noe 
av mulig ekstrautstyr.

ROV- /Inspeksjonskamera 
PSO kan tilby et stort utvalg av kamera for alle typer 
systemer og industrier. Både til bruk i landbasert 
industri og subsea. Det er stor variasjon i spesifika- 
sjoner som lysstyrke, bildekvalitet, trykklasse og 
egenskaper som pan/tilt, roterbare hoder, lasermåling 
osv.

Traktorsystemer
PSO leverer komplette traktorsystemer. Traktorene 
kommer med flere ulike belte-/hjulkonfigurasjoner, 
og med muligheter 
for tilkobling av 
mange ulike kamera, 
sensorer og annet 
utstyr. Traktorene kan 
brukes i rør fra 
100mm og oppover, 
og det finnes også 
traktorer som kan 
klatre vertikalt i rør, 
samt på ulike 
metalloverflater. 
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Inuktun Helios 
PSO tilbyr Helios fra Inuktun, som kan forbedre bildekvalitet 
under opptak eller i ettertid, og fungerer spesielt godt dersom 
man har utfordringer med for eksempel regn, snø, tåke, røyk, 
dårlig lys, turbulent vann, partikler i vann og lignende. Ved bruk 
av Helios kan klarhet og lys forbedres på inspeksjonsjobber,  
og man kan oppnå en mye høyere detaljrikdom.

Kamerasystem fra IMS 
Nano Cam fra IMS er designet for å kunne bevege seg inn i 
grenrør for å kunne gjøre inspeksjoner i vanskelig tilgjengelige 
deler av rørsystem. Nano Cam har et unikt design med en 
luftblære i front som gjør at man kan styre kamerahodet inn i 
grenrør, og kamerasystemet er så fleksibelt at det kan gå ut i et 
50mm grenrør som står 90 grader på et 100mm rør. Nano Cam er 
designet for å kunne brukes i rørstørrelser fra 50mm-150mm.
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CCTV overvåkningskamera 
PSO setter sammen komplette løsninger  
for overvåkning av operasjoner både  
onshore og offshore. Vi leverer bl.a kran- 
kamera for raskere og sikrere beslutninger  
for kranfører. Vårt nyutviklede system for 
overvåkning av Derrickområdet har tatt  
i bruk alle teknologiske muligheter, og 
kombinerer vanntetthet, pan/tilt, opp- 
varmet linse, samt hele 72xzoom og auto- 
fokus. Et strålende system i alle typer vær- 
forhold.

Trådløst EEx kamera- 
system
PSO trådløst EEx kamerasystem. Gir nye 
muligheter for overvåkning av steder og 
områder som tidligere ikke var mulig.  
Dette gir brukeren mulighet for overvåkning  
av områder som Topdrive og Casing Running 
Tools. Kameraet kan til å med monteres inne  
i verktøyet, som vil gi brukeren/drilleren  
«et ekstra sett øyne»

VISUELL INSPEKSJON
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Håndverktøy
Alle verktøy i det brede Tools@Height-utvalget 
modifiseres av Snap-on’s ingeniører for å 
sikre best mulig sikring både i forhold til å 
forhindre fallende gjenstander, samt gjøre 
bruken så enkel som mulig for operatøren.  
I tillegg til et stort antall av alle typer 
håndverktøy av beste kvalitet, leveres også 
en egen serie høydesikrede 1000V verktøy. 
Disse verktøyene er testet til 10 000V, og 
sikringspunktet er isolert fra metalldelene  
i verktøyet. Alle Tools@Height håndverktøy  
er dropptestet av tredjepart i henhold til 
Snap-on’s testprosedyrer. Tilgjengelig verktøy 
er stadig økende, og kundespesifikke verktøy 
kan også sikres.

Verktøysett
PSO tilbyr et utvalg komplette låsbare Tools@Height 
verktøysett i alle størrelser med tilhørende laserskåret 
tofarget skuminnlegg, slik at hvert eneste verktøy har en 
dedikert plass. Dette sikrer trygg og oversiktlig oppbevaring 
av verktøyet. Samtidig er det raskt og enkelt for ansvarlig 
person å se om noe verktøy mangler etter utført arbeid,  
for å forsikre seg om at alt verktøy blir levert tilbake og 
ingenting ligger igjen på arbeidssted som kan utgjøre  
en fare for fallende gjenstand. Innhold i verktøysett kan 
spesialtilpasses til kundens ønsker, og det medfølger  
en perm med fullstendig oversikt over innhold i hver  
enkelt skuffe, samt informasjon om settet, vekt på verk- 
tøy og prosedyrer. Verktøysettene kan også leveres med 
spesialtilpasset utvendig grafikk, og kan for eksempel 
dekkes i kundens logo. I tillegg kan hvert enkelt verktøy 
laser inngraveres med firmanavn.
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Powertools
Tools@Height-utvalget består av 
et utvalg batteri- og luftdrevne 
verktøy. Dette innebefatter 
batteridriller, samt batteri-  
og luftdrevne muttertrekkere. 
Batteriverktøyene har et batteri 
med dobbel utlåsning og 
sikringspunkt på baksiden  
av verktøyet slik at det fort- 
satt kan brukes med hylster.  
Alle sikringspunktene til disse 
verktøyene er forankret i struk- 
turen på verktøyet for best mulig 
sikkerhet. Kundespesifikke power 
tools kan sikres hvis ønskelig.

PRODUKTER:
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VERKTØYSIKRING

Prosedyrer
Snap-on har i samarbeid med sine distributører og 
kunder utviklet et sett med prosedyrer for Tools@
Height. Disse prosedyrene innebefatter alt fra 
anbefalinger om når Tools@Height verktøy bør 
brukes, forberedelser før bruk, hva man skal tenke 
på under arbeidet, bruk av utstyret, hva som  
bør gjøres når arbeidsoppgaven skal avsluttes, 
vedlikehold, samt generell informasjon om arbeid  
i høyden.

Kurs
PSO tilbyr e-læringskurs innen Tools@Height. 
Dette kurset kan operatører gjennomføre hvor 
som helst, noe som minsker behovet for  
å samle alle operatører til felles kursing. 
Kurset gjennomgår prosedyrer og bruk,  
og inneholder også tester som operatør  
må	bestå	for	å	få	kurset	godkjent.	Leder	 
for operatører kan få en fullstendig over- 
sikt over hvem som har fått kurset 
godkjent.
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PSO)
Om PSO as
Pipeline Service Operations as (PSO) ble stiftet i 2008 og fusjonerte da med selskapet Renseplugger AS, 
en leverandør av pigging produkter til vannledningsnett, kloakkrenseanlegg og farmasøytisk industri.

PSO leverer produkter og tjenester i hele Skandinavia - offshore og onshore. PSO har et bredt utvalg  
av kunder som bidrar til en kontinuerlig utvikling av våre produkter og tjenester. PSO sin virksomhet 
er hovedsakelig rettet mot olje- og gassindustri, entreprenører og offentlig sektor.

Vår ambisjon er at alle norske selskaper med et produktbehov innenfor våre forretningsområder,  
skal ha PSO som foretrukket leverandør.

Vår visjon er å være den ledende leverandøren av produkter innen industriteknikk, visuell inspeksjon,  
gassdeteksjon og sikringsverktøy i det norske markedet.

Vår misjon er å:
•	 Tilby	de	beste	produktene	og	den	beste	servicen	med	tanke	på	pris	og	kvalitet.
•	 Tilby	det	bredeste	utvalg	av	produkter	innen	våre	forretningssegment.
•	 Kunne	tilby	spesialtilpassede	produkter	for	å	møte	kunders	spesifikke	behov.
•	 Levere	produkter	og	tjenester	som	avtalt.
•	 Gi	våre	kunder	rask	og	tilfredsstillende	service.

PSO AS er tilstede på følgende messer i 2013:
Miljø og teknikk / Kommunalteknikk - Fornebu 13–15 mai
Aqua Nor 2013 – Trondheim 13–16 august
ONS Norway - Stavanger 19–21 august 
Offshore Technology Days – Stavanger 23–24 oktober
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Kontakt oss:

Hovedkontor:
Oddahagen 36
4031 Stavanger

Kontakt: Thomas Engen
+47 95 75 55 46
thomas@pso.no

Avdelingskontor:
Vaterlandsveien 3
3470 Slemmestad

Kontakt: Anders Johnsen
+ 47 90 77 00 13
anders@pso.no
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