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ShockStar Surface
BROSZURA INFORMACYJNA PRODUKTU

Konektory SHOCKSTAR  SURFACE są
specjalnie  zaprojektowane  do  inicjacji
innych  rurke  detonujących  oraz
wprowadzenia  opóźnienia  pomiędzy
otworami. 

Blok  konektora  został  zaprojektowany  w
celu zapewnienia niezawodnych połączeń
w  dwóch  pozycjach:  w  pozycji
odblokowanej  dla  normalnych  warunków
pracy  oraz  w  pozycji  zablokowanej  dla
najbardziej  wymagających  warunków
pracy z ryzykiem rozłączenia (np. w przypadku ciężkich mat).

Złącza  SHOCKSTAR  SURFACE  wyposażone  są  w  bloki  wtykowe  mogące
pomieścić  8 wychodzących rurek detonujących.  Konektory zawierają  mniejszy
ładunkiem  wtórny,  aby  zmniejszyć  poziom  hałasu  i  wyeliminować  problemy
związane z odcięciem rurek przez odłamki. 

Zapalnik  SHOCKSTAR  SURFACE  może  być  również  używany  do  inicjacji
detonacji.  Produkowany jest w z rurkami na szpulach o długościach 400,600 i
800 m. Złącze SHOCKSTAR SURFACE nie może być używane do inicjowania
lontów detonujących. 

ZALETY

 Łatwe  podłączenie  rurek  detonujących,  mechanizm  blokujący

zapewniający w razie potrzeby zablokowanie rurek w bloku. Pojemność 8

rur detonujących.

 Kodowanie kolorów w zależności od czasu opóźnienia zapalnika

 Doskonała dokladność czasu opóźnienia 

 Produkowany  z  czerwoną  rurą  detonującą  dla  łatwego  odróżnienia  od

zapalników otworowych, podczas kontroli podłączonej siatki strzałowej 

 Zabezpieczony ładunek pierwotny.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres opóźnień obejmuje 9 okresów opóźnienia.
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ShockStar Surface
BROSZURA INFORMACYJNA PRODUKTU

STANDARD TECHNICAL DESCRIPTION

ZAPALNIK

Materiał łuski zapalnika Aluminium

Ładunek wtórny 110 mg

Odporność hydrostatyczna 0.3 MPa / 7 dni

Zakres temperature stosowania od -30 °C do +60 °C

Okres gwarancji 2 lata (-30 °C to +40 °C, wilgotność. max. 65%) w 
oryginalnych opakowaniach

Znakowanie Opóźnienie #, Typ zapalnika, , Długość rurki, Kod matrycowy
(traceability)

Jednostka Notyfikowana CE 0589

RURKA DETONUJĄCA

Prędkość detonacji 2,000 ± 100 m/s

Kolor Czerwony

DANE DOTYCZĄCE  STANDARDOWEGO PAKOWANIA

Długość rurki
detonującej (m)

Pakowanie 1.4S UN 0500

Sztuk 

w worku
Liczba

worków
Sztuk

wkartonie

3.6 10 10 100

4.8 10 8 80

6.0 10 8 80

9 10 6 60

12 5 9 45

15 5 7 35

21 5 6 30

30 5 5 25

SHOCKSTAR SURFACE są pakowane w opakowania tekturowe o wymiarach zewnętrznych   385x235x282

mm. Inne długości rurek dostepne na zamówienie

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Austin Powder
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI  Dane zawarte w tej broszurze informacji o produktach (PIB) opierają się na testach
produktów Austin Detonator s.  r.  o.  stosowanych w momencie publikacji  niniejszego PIB.  Specyfikacje,  wartości  testowe i
informacje są wyłącznie niewiążącymi informacjami wstępnymi i  nie są gwarantowane; rzeczywiste dane mogą się różnić z
różnych  powodów (np.  temperatura,  wilgotność,  ciśnienie).  Zastrzega  się  prawo  do  nieścisłości  technicznych  lub  błędów
typograficznych oraz prawo do zmiany PIB w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Austin Detonator S. r. o. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, zobowiązań, gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do kompletności, dokładności, rzetelności, wiarygodności,
przydatności lub dostępności produktu oraz informacji zawartych w PIB. 

Wyklucza  się  wszelką  odpowiedzialność  za  wszelkiego  rodzaju  szkody  (takie  jak  szkody  bezpośrednie  lub  pośrednie,
przypadkowe lub wtórne, straty lub wydatki), bezpośrednio lub pośrednio związane z jakimkolwiek powodem wynikającym z
niniejszego PIB lub użytkowania produktów. Klient (nawet przy podejmowaniu decyzji na podstawie informacji zawartych w PIB)
ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe stosowanie potencjalnie niebezpiecznych produktów, które mogą być używane
wyłącznie  przez przeszkolony personel  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Cała  relacja  prawna pomiędzy ich
klientami  a  Austin  Detonator  s.  r.  o.  mają  zastosowanie  ogólne  warunki  umowy  (do  pobrania  ze  strony  internetowej
www.austin.cz)..
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