
Teknisk Informasjon

NONEL Systemet®

DynoLine

NONEL DynoLine brukes for å tenne opp NONEL-salver i sikker 
avstand fra sprengningsplassen. NONEL DynoLine består av rosa 
standard NONEL-slange, og kan leveres på ruller på 750 og 1500 
meter. 

For gjøre håndteringen av slangen enklere er det laget ledningsvinder. 
For å koble NONEL DynoLine til f.eks en NONEL Starter, koblingsblokk 
eller buntopptenner brukes en kort bit koblingsslange av myk plast. 

Med hver rull DynoLine leveres en lengde 
koblingsslange hvor man kapper passende biter brukt 
som skjøtehylse.

DynoLine ledningsvind kan leveres for både 750 og 
1500 meter snelle.
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Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengder 750 og 1500 m

NONEL-slange Standard 3L (rosa)

Ledningsvinde

Totale ytre mål, inkl. slangekutter LxBxH  = 220 x 240 x 375 mm

Totalvekt ca 2,75 kg
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1.  NONEL DynoLine dras ut til første blokk (inngang) i salven til det sted man skal stå ved avfyring

2.  Endeforseglingen på NONEL-slangen på koblingsblokken skjæres bort, og enden på NONEL  
 Dynoline renskjæres ca 20 cm.

3.  NONEL DynoLine kobles til den første blokken (inngangen) i salven. Fra den medfølgende koblings- 
 slange kappes ca 4 cm av som skjøtehylse.

4.  Slangeendene fra NONEL DynoLine-rullen og fra koblingsblokken trykkes inn i skjøtehylsen fra hver sin side så langt som mulig, dog minst 1 cm.

5.  Ved regn eller fuktig vær må man passe på at vann ikke trenger inn i koblingen! 

6.  Lag en knute som avlaster slangeskjøten.

7.  På avfyringsstedet kappes slangen fra NONEL DynoLine og kobles til tennapparat (DynoStart, DynoRem eller HN1) når alt er klart og  
 salven skal skytes.

8.  Enden på NONEL-slangen på rullen forsegles med tape for å hindre at vann/fuktighet trenger inn under lagring.

Bruk

Destruksjon av NONEL-slanger

Spreng ut det reaktive materialet med DynoStart og lever det til en gjenvinningsstasjon

Godkjennelse og klassifisering

Notified Body (godkjennende 
institutt)

       0402 (SP, Sverige)

Godkjennelsesnummer 158401

Produktbetegnelse / varenavn DynoLine er ikke klassifisert som 
farlig gods

NONEL Systemet®

DynoLine

Anbefalte lagringsbetingelser

Lagringstid 2 år fra produksjonsdato. 
Produkter i åpnede pakker bør 
forbukes innen 3 mnd. Ved høy 
fuktiget, 1 mnd.

Luftfuktighet Tørt og luftig
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