
Teknisk Informasjon

Bunten tres gjennom løkken av 
5 g/m detonerende lunte. En 
SnapLine 0 monteres på løkken 
(begge lunter) og føres mot 
bunten.

Plasser buntopptenneren ca 10 cm 
fra tapen. Trykk SnapLine blokken mot 
NONEL-bunten (1).
Lås buntopptenneren ved å trykke lokket 
til låseposisjon (2). 
Koble slangene fra buntopptennerne i en 
koblingsblokk og dra buntopptennerne ut 
fra stuffen.
Ingen buntopptennere eller detonerende lunte må ligge/henge
nærmere NONEL-slangen enn 20 cm.

NONEL buntopptenner er en hurtigkoblingsenhet som kan avfyre 
5 til 20 NONEL-slanger samtidig. Buntopptenneren består av en 
koblingsblokk SL0 (grønn) som inneholder en minitenner uten 
forsinkelse. 

Til koblingsblokken er det montert en renneløkke av detonerende 
lunte dimensjonert for å tenne opp en bunt NONEL slanger. 

Flere bunter med NONEL slanger kan initieres samtidig. 

Tekniske spesifikasjoner

Type SL-koblingsblokk

Detonerende lunte E-cord (5 g/m)

Intervaller 0 ms (17 - 176 ms)

Slangelengde 6,0 m

Farge på koblingsblokk Grønn (som standard)

Brukstemperatur Mellom -35
o
 C og + 50

o
 C

NONEL Systemet®

Buntopptenner
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Opptenning med buntopptennere

Buntopptenneren er bare beregnet 
for bruk fritt hengende på tunnel-
stuffen.

Minst 5 og max 20 NONEL-slanger 
samles sammen til en bunt.

Bunten tapes sammen ca 50 cm ut fra 
stuffen.
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Andre forsinkertider enn SL0 med de øvrige SL-enhetene (17, 25, 42, 67, 109 og 176 ms) kan fåes på bestilling. 1.4S kan leveres på bestilling, 
da leveres SL-enhet og lunteløkken separat for lokal aptering. Merk at det kun er koblingblokken SnapLine (SL) kan benyttes ved buntoppten-
ning. Koblingsblokken εclip MÅ ikke benyttes ved denne applikasjonen!

Buntopptenner

Ledningslengde m Antall pr. pose Antall  pr. kartong

6 10 60 

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 Tenneresammenstilling, ikke 
elektriske

UN-nummer 0360

Transportklassifisering 1.1.B

NONEL Systemet®

Buntopptenner

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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