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Introduksjon

Heatbox er et patent-beskyttet, luftdrevet varmeskap med justerbar Vortex 
varmeelement, godkjent for Ex-sone1. 

Formål og bruk

Utstyret er beregnet til å varme opp maling, belegg, olje og smøremidler.
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Brukerrestriksjoner Før bruk 

■ HeatBox må ikke brukes til
oppvarming av forseglede beholdere
eller væsker med lavere tennpunkt
enn 140 grader Celsius.

■ Utstyret skal kun brukes på en jevn og
stabil overflate.

■ HeatBox har en varm innvendig
overflate og kan forårsake
brannskader ved kontakt med bar
hud.

■ Sørg for at HeatBox er tømt for
innhold under transport.

■ Bruk kun trykkluft som tilfredsstiller
ISO 8573-standarden for kvalitet og
som ikke overstiger 8 ba.

■ Juster til ønsket temperatur ved hjelp
av ventilhjulet merket med røde og blå
piler.

■ Plasser malingen eller
oljeproduktet, som krever
oppvarming, inn i HeatBoxen.

■ Les av den indre temperaturen i
Heatboxen på termometeret på
topplokket.

■ Sjekk HeatBox for ytre skader og
løse gjenstander.

■ Pass på at lokket er ordentlig festet og
at HeatBoxen er plassert på en stabil
overflate.

■ Pass på at HeatBox-overflaten ikke er
dekket med maling eller oljeprodukter.
Dette for å opprettholde Ex-kravene.

■ Fest jordingsklemmen til
tilstrekkelig jording.

■ Koble trykkluft til HeatBox (maks. 8
Bar). Bruk alltid en sikkerhetsledning
på slangetilkoblingen.

■ Ikke varm opp beholdere som har en
diameter på mer enn 28 cm.
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Rengjøring og vedlikehold 

■ Bruk egnede rengjøringsmidler (f.eks.
white spirit) på HeatBox-overflaten.
Unngå bruk av Lynol, Xylene etc.

■ Kontroller at skiltsertifiseringen er
lesbar til enhver tid.

Garantibetingelser 

HeatBox leveres med 2 års garanti. Garantien på produktet
gjelder kun når produktet brukes med gjeldende retningslinjer beskrevet i
denne håndboken. Garantien dekker ikke skade som har oppstått ved 
mekanisk påvirkning, støt eller hvis det har vært brukt trykkluft som ikke er i 
samsvar med ISO 8573.

+47 5122 0700  |  post@norspray.no  |  www.norspray.no
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Lovpålagte krav og forskrifter 

Det Norske Veritas er et autorisert organ og har deltatt i CE-type-
godkjenning i henhold til EN 60079-0 punkt 7.3.2A og 26.13 for 
godkjenning til HeatBox HT-Zone1.

+47 5122 0700  |  post@norspray.no  |  www.norspray.no
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Godkjenning 

DET NORSKE VERITAS 
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT - EC 

Notice: The acknowledgement is subject to terms and conditions overleaf. Any significant changes in design or construction may render this acknowledgement invalid. 
The digitally signed and electronically distributed document is the original and valid acknowledgement. Ref.: www.dnv.com/digitalsignatures 

 If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. 
However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 300.000. In this provision “Det Norske Veritas” shall 
mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas. 

Det Norske Veritas AS Veritasveien 1,1322  Høvik, Norway, +4767579900, +4767579911 
Page 1 of 2 

 
  

  
 

ACKNOWLEDGEMENT NO. 4161-2014-CE-NOR 

This Acknowledgement consists of 3 pages 

This is to confirm that the Technical File for the following product(s): 
 Heat Box

with type designation(s) 

HT-Sone 1 
Manufactured by 

Norspray AS 
Maskinveien 10,  4033 SStavanger

has been received and stored according to 

 the conformity assessment procedure described in Article 8.1.(b).(ii), of Council Directive 
94/9/EC (ATEX) of 23 March 1994, category 2 non-electrical equipment. 

Further details are given overleaf.

Place and date This Acknowledgement is valid until 
Høvik, 2014-02-14 2017-02-14 

for DET NORSKE VERITAS AS 

PROD 021 

Bjørn Spongsveen 
Certification Manager 
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Tekniske spesifikasjoner 

Produsent

Norspray AS Maskinveien 10 
4033 Stavanger

Telefon: +47 5122 0700 
E-post: post@norspray.no
Nettside: www.norspray.no

Mål: 860 x 40 x 40 mm  
Anbefalt arbeidstrykk: 5 bar  
Min / Maks tryk: 4 bar minimum, maksimum 8 bar 
Luftforbruk: 280 l /min. ved 4 bar.
Vekt: 17,4 kg

+47 5122 0700  |  post@norspray.no  |  www.norspray.no
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Distributører 

NORGE: 

Nor-Service A/S 
Rektor Oldens gate 3A 
N-4022 Stavanger
Norway

Telefon: + 47 51 59 52 50 
E-post: post@nor-service.no

DANMARK: 

Airtech A/S 
Lanciavej 13B 
7100 Vejle 
Denmark 

Telefon: + 45 75 55 46 64 
E-post: mail@airtech.dk

STORBRITANNIA: 

Airblast Eurospray           
26 King Street Industrial Estate 
Langtoft. Peterborough           
Lincolnshire PE6 9NF          
United Kingdom           

Telefon: + 07891 768487           
E-post: ken.upchurch@wiwa.co.uk

+47 5122 0700  |  post@norspray.no  |  www.norspray.no
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