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Tennapparat for NONEL® 
HN 1 

Teknisk Informasjon 

 

 

 

 

 

 

 

HN 1 er et hånddrevet tennapparat beregnet for opptenning 
av NONEL®-slange ved hjelp av en tennhette. 
HN1 er robust og påvirkes ikke av kulde, fuktighet og varme 
ved normale arbeidsforhold. 
Tennapparatet har en sikkerhetsanordning som hindrer 
utilsiktet tenning. 
 

HN1 
Kapasitet 1 slange / skudd 
Energikilde Manuell 
Tennhette Shot shell primers no. 20 
Avfyring To hånds betjening 
Bruksteperatur -40°C til +70°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 
 

1. Sving ut tennhetteholder på-montert kniv samt 
slangeholder. Sett inn tennhette. Før inn NONEL®-
slangen i hullet og ca 5 cm forbi kniven. Om slangen har 
klemsveis på enden må denne kappes på forhånd. Lås 
slangen i gaffelen på slangeholderen. 

 
2. Sving inn tennhetteholderen mot stoppknasten. Sving inn 

slangeholder til avfyringsposisjon. Derved kappes 
NONEL®-slangen til riktig lengde. 

 
3. HN1 er nå klar for avfyring. 
 
4. Trykk inn sikkerhetsknappen og fyr av ved å slå ned 

avfyrings- knappen. Tennhetten skal være av type 
“Shots-hell Primers no. 20” og kan bestilles hos Orica 
Norway AS. 

 
Varemerker 

Ordet Orica, figuren med ringen og Oricamerket, er et varemerke 

som eies av Oricakonsernet. 
 

Ansvarsbegrensning 

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene 

uten å informere om dette på forhånd. All informasjon i denne 

brosjyren forutsettes å være aktuell ved utgivelsen. Ettersom Orica 

ikke kan forutse eller råde over de omstendigheter hvor denne 

informasjonen og produktene brukes, tar Orica ikke ansvar for deres 

egnethet i forhold til det å bruke dem til et bestemt formål utover 

pålagt ansvar gjennom lovgivning og slikt ansvar som selskapet ikke 

kan frasi seg. Det gjøres uttrykkelig klart at det er brukers ansvar å 

kontrollere at både informasjon og produkt er egnet til bestemte 

formål. Oricas generelle salgsvilkår omfatter alt salg og det henvises 

til disse. Eksemplar av vilkårene kan gis på forespørsel. 
 
Orica Norway AS 

Røykenveien 18 

3412 LIERSTRANDA 

Telefon: 32 22 91 00 

Email: nordics@orica.com 
 
Nødtelefon 

Norge: (+47) 91 70 58 50 

Utenfor Norge: Kontakt lokal representant 


