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ВВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

Disarmco Dragon™ — це термітна фурма, розроблена як опорне рішення для утилізації 
наземних мін, суббоєприпасів та інших предметів «no touch». Dragon постачається з 
індивідуальними підставками для підтримки опори на правильній відстані та під кутом до 
цілі. 

ОБМЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Виходячи з предметів, на які він направлений, особа, кваліфікована для роботи з 
вибуховими речовинами, визначає безпечну відстань і зону. Лише оператори з утилізації 
вибухонебезпечних предметів (ОУВП) або ті, хто має необхідну компетенцію/підготовку, 
повинні використовувати цей продукт. Продукт призначений для використання в рамках 
процедури забезпечення безпеки, яка застосовується лише до нерозірваних боєприпасів. 
Перш ніж використовувати Dragon Lance, персонал, який не знайомий з технікою теплового 
УВП, повинен пройти курс навчання. Під час тренування на інертних цілях дотримуйтеся 
мінімальної безпечної дистанції 10 м, також використовуйте захисні окуляри з фільтрацією. 
Необхідно використовувати та інтегрувати в СМР кінцевого користувача. 

СТАНДАРТНА МЕТОДИКА РОБОТИ (СМР)/ІНСТРУКЦІЇ 

1. Ці інструкції не призначені для автономного використання; вони призначені для 
включення до відповідних СМР клієнтів.. 

2. Ознайомтеся також із інформаційним листом/СМР для стартера Disarmco TIS  

3.Щоб Dragon залишався сухим, виймайте з упаковки лише для безпосереднього 
використання.  (Рис 1) 

4. Великим пальцем проткніть червоний хрест на стартовому кінці (Рис. 2) 

5. Відкрийте упаковку TIS і протягніть провідники стартера TIS, вставте стартер TIS в 
кінець Dragon, де зазначено на етикетці (рис. 3). Акуратно натисніть на місце. Закріпіть 
TIS на місце, а також прикріпіть дроти TIS до корпусу Dragon, щоб забезпечити зняття 
натягу (рис. 4). Для пускача TIS потрібна енергія >6 Дж при напрузі >350 В. 

6. Підготуйте підставку для Dragon (рис. 5). Це досягається шляхом згинання дроту руками 
або плоскогубцями. Помістіть Dragon у підставку та закріпіть за допомогою кабельних 
стяжок, що додаються (Рис. 5). Переконайтеся, що відстань принаймні 9-12 см від лінії 
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розмежування, позначеної на Dragon та на цілі; стрілка вказує напрямок полум'я Dragon. 
Підставка має гнучкі дротяні підніжки, які можна зігнути та втиснути в землю або можна 
використати мішок з піском, щоб забезпечити міцну опору, якщо вона знаходиться над 
землею. Це стосується будь-якої підпорки для використання Dragon Lance. 

7.Підключіть дроти TIS до кабелю для вогню, полярність не потрібна 

8.Відійдіть від цілі на безпечну відстань 

9.Дотримуйтесь вимог щодо безпечних дистанцій та відступів. На точці запуску 
під’єднайте трос до вогневого пристрою. 

10.Активуйте запальний пристрій, коли будете готові. 

НЕБЕЗПЕКА: 
Горить струминним полум’ям > 2000°C, не вдихати пари. 
Не дивитись з відстані менше 30 м без захисних окулярів (з фільтром). 
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