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Het pulsvistuig bestaat uit een boom of een sumwing (tussen de 4,5 en 12m breed), met daarachter 
een net. Voor de onderzijde van het net bevindt zich een elektrisch wekveld. Om dit wekveld te 
genereren wordt gebruik gemaakt van elektroden die contact maken met het zeewater en 
pulsgenerators (ook wel modulen genoemd) die deze elektroden onder spanning zetten, volgens de 
instellingen aan boord van het schip. Het vistuig wordt voortgetrokken door de vislijn. Tevens loopt 
er een aparte kabel vanaf het achterschip naar het vistuig toe om de modulen van stroom te 
voorzien. Als de tuigen worden weggevierd loopt deze kabel automatisch mee.  
  
De modulen (pulsgenerators) hangen in de boom of sumwing op een afstand van minimaal 40cm van 
elkaar. Om het elektrisch veld met name op de zeebodem effectief te krijgen en de boom of sumwing 
zich doorgaans ongeveer 40cm boven de zeebodem bevindt, is het eerste gedeelte van de elektrode 
(direct achter de module) volledig geïsoleerd. Dit wordt een voorloper genoemd. Tussen de 
voorlopers bevindt zich geen wekveld. Achter de voorlopers, op ongeveer 3 meter afstand van de 
pulsmodule, bevinden zich de eerste geleidende delen en daarmee het wekveld. De geleidende delen 
worden afgewisseld door isolerende delen tot aan het einde van de elektrode. Doorgaans bevinden 
zich tussen de 9 en 12 geleidende delen op één elektrode welke een maximale lengte heeft van 4,5 
m. De elektroden bevinden in de trekrichting van het tuig.  
  
De bovenzijde van het net start met de bovenpees vrijwel direct achter de boom of wing, terwijl de 
onderzijde van het net pas na het elektrisch veld begint (vanaf de onderpees). In veel gevallen zit de 
onderpees met trekonlasters (touwen) vast aan de boom of sumwing, zodat de onderpees (en 
daarmee de onderzijde van het net) op bepaalde afstand van het einde van het elektrisch veld 
gehouden kan worden. Na de onderpees volgt de rest van het net met aan het einde de kuil.  
 
Het elektrische veld bevindt zich tussen de modulen. Wetenschappelijke testen hebben uitgewezen 
dat het elektrische veld zeer beperkt is en zich niet buiten de modulen bevindt (ref: IMARES, nog te 
publiceren). Het elektrische veld wordt gegenereerd volgens de in te stellen parameters in de 
stuurhut; frequentie (Hz), amplitude (V) en pulsduur (μs). De combinatie van deze parameters 
bepaalt het effectieve voltage. Bij beide systemen (Delmeco, HFK) is een softwarematige begrenzing 
ingebouwd zodat met het instellen van de parameters nooit de wettelijk vastgestelde grens wordt 
overschreden.  

 
Zie figuur 1-4 voor meer informatie over het pulstuig. 
  



   

 
Figuur 1: schematische tekening van een SumWing met daaraan twee modulen. De modulen geven 
hun energie door een voorloper door, waaraan na een paar meter de electrode is vastgemaakt. De 
electrode bestaat uit isolerende en geleidende delen, welke het elektrische veld genereren. De 
voorlopers maken nog geen onderdeel uit van het elektrische veld omdat zich hier geen geleidende 
delen bevinden.  
  
 

 
Figuur 2:  schematische tekening van een Sumwing (van onder af bekeken) met modules (bovenkant 
rechts) en trekontlasters (onderkant links)  



   

  
Figuur 3: foto van een pulstuig met Sumwing. De oranje kabel bovenaan rechts is de kabel die het tuig 
voorziet van vermogen. In dit geval gaat deze kabel naar de linkerkant van de Sumwing.  
 
 

Figuur 4: foto van een pulstuig met 
Sumwing boven het zee oppervlak. 
Beneden is de onderpees zichtbaar. 
Tussen de voorlopers van de Sumwing 
en de onderpees wordt het elektrisch 
veld gegenereerd. De onderkant van het 
net start achter de onderpees en is niet 
zichtbaar op deze foto. De zichtbare 
verticale lijnen die van de Sumwing naar 
beneden lopen is een mix van 
trekontlasters (vast aan de onderkant 
van de Sumwing) en modules en 
elektrodes (vast aan de bovenkant van 
het tuig).   
  


