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ExelTM Starter HN 1 
Tændapparat til ExelTM detonatorer 

 

 

 

 

Beskrivelse 
ExelTM Start HN1 er et håndbetjent tændapparat til sikker ini-

tiering af ExelTM ved hjælp af en fænghætte. 

ExelTM Start HN1 er robust og påvirkes ikke af kulde, fugt og 

varme. 

 

 

1. Drej fænghætteholderen ud. Læg fænghætten i. Før 

ExelTM slangen op gennem hullet og ca. 5 cm forbi kniven 

på holderen. Er slangen forsynet med svejsning i enden, 

må denne skære af på forhånd. Lås slangen fast i gaflen på 

slangeholderen. 
 

2. Sving fænghætteholderen ind mod stopknasten. Sving 

slangeholderen ind i position for affyring. Derved skæres 

ExelTM slangen af i rigtig længde. 
 

3. ExelTM Start HN1 er nu klar til affyring. 
 

4. Tryksikkerhedsknappen ind og affyr ved at slå på affyrings-

knappen ned. Fænghætten skal være af typen ”Shot-Shell 

Primers No. 20” og kan bestilles hos DEXPLOC. 
 

 

 

 

Sikkerhed 

• Må ikke anvendes på steder for der kan være risiko for 

kulstøvs eksplosion eller hvor der kan forekomme mine 

gasser 

• Tændapparatet skal bæres af den ansvarlige spræng-

ningsleder eller skal være låst forsvarligt inde. 

 

 

Ansvarsfraskrivelse 
© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle op-

lysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan æn-

dres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kon-

trollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produk-

ter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysnin-

gerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I 

det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEX-

PLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel 

som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikke-

overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller 

egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig ud-

trykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab 

som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette doku-

ment. 

Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhø-

rende DEXPLOC A/S. 

Tekniske specifikationer 

ExelTM Start HN1 ExelTM Start HN1 

Kapacitet 1 slange / skud 

Energikilde Manuel 

Fænghætte Shot shell primer no. 20 

Affyring To hånds betjent 

Anvendelsestemperatur -40 °C til +70 °C 

Godkendelse BAM-ZE-012 

 


