ORD, UTTRYKK OG
FORKORTELSER

BESKRIVELSE

18350-batteri

Batteri med størrelsen 18350 - 18mm diameter og 35mm lengde.

18650-batteri

Batteri med størrelsen 18650 - 18mm diameter og 65mm lengde.

510 driptip

Standard for størrelse og utforming av munnstykke/driptip

510-kobling

Standard for koblingen mellom tank og batteri, det beskriver utseendet og funksjonen til punktene som kobler sammen bat

Adapter

A
Det finnes ulike adaptere for at en type gjenger skal passe på en annen type (f.eks 510 til ego-adapter). Det finnes
også adaptere slik at man kan få ulike typer drip tips/munnstykker til å passe på ulike typer tanker.

Airflow control

Luftstrømsjustering på tanken/fordamperen for å variere hvor mye luft man trekker med inn mens man inhalerer.

APV

Advanced Personal Vaporizer - Avansert Personlig Fordamper- uttrykk som ofte brukes om regulerte
batterienheter - se også Fordamper 2

Aroma

Smakstilsetning for selvblanding av dampevæske.

Aspire

Tanktype fra Eigate med dobbel bunncoil fordamperhode. Finnes med både Ego- og 510-gjenger.

Aspire Nautilus

Tanktype fra Eigate i glass og metall med dobbel bunncoil fordamperhode og egen luftstrømsjustering. Med 510gjenger.

Atomizer 1

Ofte brukt om ikke-ombyggbare fordampere uten tank. FInnes i ulike stiler, f.eks 306-atomizer.

Atomizer 2

Fordamper - coil+veke - samme prinsipp og funksjon som blant annet fordamperhode, ombyggbar fordamper og
Cartomiser

Atty

Slanguttrykk for ombyggbar fordamper

Automatiske batterier

Regulerte batterier som aktiveres ved vakuum og/eller lufttrykk, ingen knapper.

AW IMR Li-Mn

Batteritype ubeskyttet(sikker kjemi) - populære til bruk i mod.

AWG

American Wire Gauge - Måleenhet for tykkelse på metalltråd/wire, også brukt om tykkelsen på sprøytespisser
B

Base Nikotin

Nikotinholdig, tilnærmet smakløs dampevæske primært til selvblanding, for mixing med f.eks smakstoffer.

Base PG

Propylenglykol (E1520) til selvblanding

Base VG

Vegetabilsk glyserin (E422) til selvblanding

Base VPG

50/50 ferdigblandet VG- og PG-base til selvblanding.

Base VPG Nikotin

50/50 ferdgblandet VG- og PG-base med nikotin til selvblanding.

BCC

Bottom Coil Clearomizer - Clearomizer med enkel bunncoil

BDC

Bottom Dual Coil clearomizer - Clearomizer med dobbel bunncoil.

Beautyring

Se Sokkel.

BFA

Bottom Feeder Atomizer - en variant av ombyggbar fordamper med tilføring av dampevæske til veke/coil fra under
fordamperen i små porsjoner.

Boks-mod

Som navnet tilsier, en bokslignende batteripakke med tilkobling for tank/atomizer/Cartomiser, til damping

Bunncoil

Coil/veke er plassert i bunnen av tanken.

Cartomiser
Cartopuncher

C
Fordamper i sylinderform med coilen og veken inni hylsen. Som oftest ferdig fra forhandler - Finnes i mange ulike
varianter. Kalles også "Carto"
Verktøy for å stikke hull på dampepatroner og cartomisere.

Cartotank

En tank til bruk med cartomiser.

Cartridge

Se dampepatron

CASAA

CASAA - The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association - http://www.casaa.org/

CE4

Tanktype fra VIsion i plast med ikke utskiftbar toppcoil fordamperhode. Har Ego-gjenger.

CE5

Tanktype fra Vision i plast med utskiftbar toppcoil fordamperhode. Har Ego-gjenger.

Ceramic wick

Keramisk veke

Cigalikes
Clearomizer
Cloud chaser
Coil

Består av et batteri, en fordamperenhet og en tank for dampevæske. Ligger nært opp til sigaretter i utseende. Ofte
har de automatiske batterier og ferdigfylte patroner med fordampervæske
Type tanker hvor man kan se dampevæsken - brukes oftest om tanker med fordamperhoder i ferdige sett fra
produsent. Finnes med eller uten utskiftbare fordamperhoder.
Betegnelse gjerne brukt om noen som driver med sub-ohming, da det produserer veldig mye damp, i store "skyer".
Metalltråd formet i spiral med ulike kvaliteter - blir varm og gløder ved at man sender strøm igjennom den. Se også
Tennspole.
D

Dampe

Bruken av dampeutstyr (mekaniske mods, cigalikes, fordampere osv) betegnes som å dampe

Dampebatteri

Uttrykk for regulerte batterier med ulik form og funksjon brukt til damping.

Dampedingsen

Slanguttrykk for dampeutstyr/fordamper - se Fordamper 2

Dampepatron

Liten minitank i plast, ofte ferdigfylt med dampevæske fra leverandør. Noen typer kan gjenbrukes.

Dampern

Slanguttrykk for fordamper. Se Fordamper 2

Dampesjappe

Butikk som selger dampeutstyr og tlbehør til damping.

Dampetreff

Sosialt arrangement med damping og damprelaterte tema, for dampere og andre interesserte/inviterte

Dampeutstyr

Alt slags relatert utstyr og tilbehør til damping.

Dampevæske

Væsken man fordamper og inhalerer. Inneholder et variert blandingsforhold av PG(propylenglykol - E1520), VG
(Vegetabilsk glyserin - E422), demineralisert vann, aromastoffer og eventuelt nikotin. Også: Fordampervæske

DIY

Slanguttrykk, "Do it Yourself" ofte brukt i forbindelse med selvblandet dampevæske.

DNA20

Et chipset med en liten skjerm - bygges inn i "DNA20 mod" - gjør det blant annet mulig å variere Watt i større
skala.

DNA20 mod

En APV - (personlig) fordamper med chipsettet DNA20 innebygd.

Dobbel bunncoil

Fordamperhode som sitter i bunnen av tanken, med to coiler

Dobbel coil

Fordamper med to coiler

Dobbel toppcoil

Fordamperhode som sitter i øvre del av tanken, med to coiler.

Dripping

Damping uten væskebeholder, man drypper dampevæske rett på veken/coilen ettersom man damper opp
væsken.

Driptip

Den delen av dampeutstyret man har i munnen når man inhalerer, se også Munnstykke.
E

E-pipe

Fordamper formet som en pipe.

E-sigaretter

En betegnelse på dampeutstyr. Se Cigalikes.

ECF
Ego-batterier

E-Cigarette Forum - et av verdens største engelskspråklige forum for damping - http://www.e-cigarette-forum.
com/forum/
Populær batteristandard for regulerte dampebatterier, navnet henspeiler på koblingen mellom batteri og tank.
Finnes i mange ulike utførelser og med varierte funksjoner.

Ego-kobling

Standard for koblingen mellom tank og batteri, det beskriver utseendet og funksjonen til punktene som kobler sammen bat

En damper

En person som benytter seg av dampeutstyr og nyter fordampet dampevæske med eller uten nikotin.

eRoll

En type kompakt fordampersystem fra Joyetech

Evod-tank
EVUN

Flavour wick
Fordamper 1
Fordamper 2
Fordamperhode
Fordampervæske

Tanktype fra KangerTech i plast med bunncoil fordamperhode
European Vapers United Network - Organisasjon i EU som jobber for bevaringen av damp og fornuftig regulering
av damp som et reelt alternativ for nikotinavhengige, av og med dampere fra hele verden, deriblant NDS - http:
//www.evun.org/
F
I noen fordamperhoder ligger det litt ekstra veke på toppen av coilen som på engelsk kalles flavour wick (smaksveke)
En atomizer er oversatt en fordamper, og blir på norsk brukt for å betegne både fordamperhode/fordamper med
coil og veke OG hele enheten man damper på.
Enheten man damper på, brukes om strømkilde+tank/fordamper - har mange andre kallenavn også
Fordamper med coil og veke til bruk i tank. Som oftest dedikerte fra tank-produsent. Finnes i mange ulike
varianter.
Væsken man fordamper og inhalerer. Inneholder et variert blandingsforhold av PG(propylenglykol - E1520), VG
(Vegetabilsk glyserin - E422), demineralisert vann, aromastoffer og eventuelt nikotin. Se også: Dampevæske
G

Gauge

Måleenhet for tykkelse på metalltråd/wire, også brukt om tykkelsen på sprøytespisser

Genesis style atomizer

En type/stil av atomizer/fordamper for selvbyggere
H

Hot spot

Feil på selvbygd coil som må rettes - fører til ujevn oppvaming av coilen.

Hybrid

Betyr at fordamperen/tanken er integrert med dampebatteri/mod slik at de blir ett stykke.
I

Iclear 30

Tanktype fra Innokin i plast med dobbel toppcoil fordamperhode. Har 510-gjenger.

Innokin iTazte MVP

En av mange typer Boks-mod med variabel Volt og Watt.

Ithaka

En type ombyggbar fordamper med tank fra Imeo, trenger motstandsfri kanthal/metalltråd i endene av coilen. (NRR-NR)
J
K

Kanthal

Metalltråd man lager coil/tennspole av. med ulike kvaliteter.

Kayfun

En type ombyggbar fordamper med tank fra SvoëMesto

Kick

Tilleggsmodul til mekaniske mods for å kunne justere Watt.

Klone

Uorginalt dampeutstyr - kopivare.

Kraken

En type ombyggbar fordamper med tank fra The Vicious Ant, beregnet på bruk med mesh-veke.
L

Lader

Lekkasje

mAh
Mekanisk Mod
Mesh

Ulike ladere brukes til å lade batteriene som finnes i og til de forskjellige typene dampeutstyr.
Kan oppstå hvis man har overfylt tanken/fordamperen eller ikke skrudd delene helt sammen, kan skade
dampebatteriene. Rens og tørk med en gang. Hvis det lekker ut av munnstykket kan det være kondens som har
bygd seg opp i luftrøret, eller det kan være utette o-ringer. Husk at noen fordampere ikke kan snus opp/ned. Rens
og tørk for å unngå ubehag.
M
standard forkortelse for milliamperetimer (uttales: milli-amper-timer)
Uregulert fordamper-enhet. Består ofte av et metallrør til batteri, en topp med kobling for tilknytning av tank eller
fordamper og en knapp for aktivering av batteriet/strømkretsen
Vevd stålmateriale som ligger inntil, inni eller rundt, coilen - suger til seg dampevæske som coilen varmer opp og
omdanner til damp

Microcoil

Metalltråd formet i spiral som så er presset sammen, med ulike kvaliteter.

Mod

Uttrykk for ulike varianter batteripakker til damping. Se Fordamper 2.

Modning

Modning av dampevæske, brukt for å "godgjøre" smakene på ulike måter for å få optimal/ønsket smak.

Motstand

Motstand er her ment med elektrisk motstand, resistans, som har symbolet R. Måleenheten kalles Ohm, med
betegnelsen Ω eller Ohm.

Munnstykke

Den delen av dampeutstyret man har i munnen når man inhalerer. Se også Driptip.
N

NDS

Norsk Dampselskap (Norwegian Union of Vapers) Norsk forening av og for norske dampere, for fremme av
damping som et hensiktsmessig regulert alternativ for nikotinavhengige. Også sosial og lærerik arena for dampere
og andre interesserte. - http://www.norsk-dampselskap.no/

Nemesis

En av mange typer mekaniske mod.

NR-R-NR

Selvbygger-uttrykk: Non Resistant-Resistant-Non Resistant, beskriver coil/tennspole lagd med kanthal uten
motstand i endene og kanthal med motstand i midten/selve coilen.

NRT

Engelsk forkortelse for røykesluttprodukter som nikotinplaster og -tyggegummi - Nicotine Replacement Therapy
O

O-ring

Silikonring brukt på ulike steder for å tette og hindre lekkasje.

Ohm

Ohm er en måleenhet for elektrisk motstand, resistans, som har symbolet R. Resistans har betegnelsen Ω eller
Ohm.

Ohm-måler

Strøm- eller batteridrevet måler av motstand i fordamper/fordamperhode ved å skru inn tank/fordamper og lese av.
P

PG

Propylenglykol - E1520

Protank I og II

Tanktype fra KangerTech i metall og glass med bunncoil fordamperhode. Har 510-gjenger.

Provari

En av mange typer variabel Volt mod

Pyrex

Et type glass
Q
R

RBA

Rebuildable Atomizer - Ombyggbar fordamper

RDA

Rebuildable Dripping Atomizer - Ombyggbar fordamper uten tank, for dampemetoden dripping

Regulerte batterier

Brukes om elektrisk regulerte batterier og enheter som noen typer Boks-mod og fordampere med Variabelt
Volt/Variabel Watt

RSST

En type ombyggbar fordamper fra SmokTech med tank i rustfritt stål

RTA

Rebuildable Tank Atomizer - Ombyggbar fordamper med tank
S

Selvblanding

Hjemmelaging av dampevæske.

Silica

Behandlet bomullstråd/veke som ligger inntil, inni eller rundt, coilen - suger til seg fordampervæske som coilen
varmer opp og omdanner til damp

SIRUS

Statens institutt for rusmiddelforskning - http://www.sirus.no/

Sokkel

Et tilbehør som skrus på dampebatteriet for å skjule gjenger og/eller pynte på utseendet.

SS Rope

Rustfritt ståltau (stainless steal rope) - brukes som veke

Startsett

Uttrykk for ferdigpakker med dampeutstyr med alt man behøver for å begynne med damping.

Steeping

Uttrekk av smak og nikotin fra tobakksblader, også brukt om lagring av fordampervæske i den hensikt å modne smakene

Stem

Litt lengre, gjerne flatt munnstykke, tiltenkt E-pipe

Sub-ohm(ing)

Betegnelse for det å dampe med motstand under 1 Ohm.

SWOF

Smoke Without Fire - the story of the e-cigarette - http://www.youtube.com/user/SWOFcampaign/about

Tank
Tennspole
Threading

T
Har plass til dampevæske og mekanisme for å varme opp dampevæske (fordamperhode, selvbygget coil eller
Cartomiser) - tilkobles strømkilde. Finnes i mange ulike varianter.
Metalltråd formet i spiral med ulike kvaliteter - blir varm og gløder ved at man sender strøm igjennom den. Det
engelske ordet coil brukes oftest i forbindelse med damping.
Oftest brukt om gjengene i koblingen mellom tank og batteri, type gjenger - f.eks "510-gjenger" eller "510threading", "Ego-gjenger" osv.

Throat hit

"Røsk i halsen" - hvor mye man kjenner dampen kribler i halsen.

Toppcoil

Coil/veke er plassert i øvre del av tanken.

Tørrbrenning

USB Passthrough

Når man renser fordamperhoder, det betyr at man brenner av slagg fra coilen ved å varme coilen til den gløder,
med pulserende aktivering av strømkilde.
U
Som ofterst en kabel med USB-plugg i ene enden og en 510-kobling i andre, som man plugger inn i Laptop/PC,
skrur på ønsket tank og damper uten behov for ytterligere mod/dampebatteri.
V

Vamo

En av mange typer variabel Volt/Watt mod

Vapemail

Engelsk uttrykk for ankomst av post inneholdende dampeutstyr.

Vaper

Damper - engelsk uttrykk mye brukt om det å være en damper.

Variabel Volt

Se "VV / VW"

Variabel Watt

Se "VV / VW"

Veke

Materiale som ligger inntil, inni eller rundt, coilen - suger til seg dampevæske som coilen varmer opp og omdanner
til damp

VG

Vegetabilsk glyserin - E422

Vision Spinner

En av mange typer dampebatteri med Ego-gjenger og variabel Volt.

Volt

VV / VW

Watt
Watt, Volt, Ohm og damping
Wicking

Beskriver verdien av en elektrisk spenning. Symbolet for volt er V. En volt er definert som det elektriske
potensialet (spenningen) over en leder når denne avgir 1 watt (W) effekt og fører en strøm på 1 ampere (A).
Fordampere med variabel Volt og/eller variabel Watt - Man kan justere, gjerne innenfor en gitt skala i kombinasjon
med den fastsatte motstanden i tanken/atomizeren, hvilken spenning (Volt) eller hvor mye strøm(Watt) man vil at
batteriet skal gi fra seg når det aktiveres. Da kan man regulere oppvarmingen av coil og dampevæske, for å kunne
oppnå optimal smak og dampeopplevelse.
W
Symbolet for watt er W. Enheten er definert som 1 joule per sekund (1 J/s), og er et mål på hastigheten energi
omformes fra en form til en annen. Brukes som regel som et mål på hastigheten elektrisk strøm produseres eller
forbrukes med, som egentlig bare er former for energiomforming
Strøm eller spenning (watt eller volt) kombinert med motstanden(Ohm) avgjør hvor mye og hvor varm damp som
produseres.
Vekens evne til og måten den suger opp fordampervæske, særlig brukt i selvbyggersammenheng

Wire

Flettet metalltråd, Wire - kan brukes som veke.
X
Y
Z

Zenesis Sidewinder

En av mange typer mekaniske mod.
Æ
Ø
Å

