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ShockStar Surface 
PRODUKTINFORMATION

SHOCKSTAR SURFACE kopplingsblock 
är speciellt utvecklade för att initiera 
icke-elektiska sprängkapslar och för 
att tillse att en fördröjning sker 
mellan hålen. Kopplingsblocket är 
designat för att kunna användas i två olika 
positioner: olåst position för normala 
arbetsförhållanden och låst position 
för extrema arbetsförhållanden då risk 
föreligger att kopplingen bryts (till 
exempel om tunga mattor används)
SHOCKSTAR SURFACE kopplingsblock 
kan ha så många som 8 utgående slangar. Kopplingsblocken har 
en lägre basladdning för att reducera bullernivåer och för att 
eliminera risken för avbrott på grund av splitter.

SHOCKSTAR SURFACE sprängkapsel kan också användas för att initiera 
en salva. Den finns i längder om 400, 600 och 800 m och levereras på 
rullar. SHOCKSTAR SURFACE kopplingsblock får inte användas för att 
initiera detonerade stubin.

FÖRDELAR
� Enkel att använda, låsmekanism om behov finns. 8 slangars 

kapacitet.

� Färgkodning efter kopplingsblockets fördröjningstid.

� Fantastisk fördröjningsnoggranhet med högre än 99 % sannolikhet 
att initiering sker i korrekt sekvens.

� Tillverkas med röd slang för att enkelt kunna särskiljas från 
sprängksapslarna i hål. Förenklar när salvan ska inspekteras.

� Låg risk för splitter

EGENSKAPER
Finns i nio olika fördröjningar.
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ShockStar Surface 
PRODUKTINFORMATION

TEKNISKA DATA
SPRÄNGKAPSEL

Sprängkapselns material Aluminum 

Basladdning 120 mg 

Motståndskraft mot vatten 0.3 MPa / 7 dagar

Kan användas i temperaturer från -30 °C till +60 °C

Lagringstid 2 år (-30 °C till +40 °C, R.H. max. 65%) i försluten 
originalförpackning

Märkning Fördröjning #, Sprängkapsel typ, Fördröjning ms,
ST längd, Data matris kod (spårningsbarhet)

Notified body CE 0589 

SHOCK TUBE 

Detonationshastighet 2,000 ± 100 m/s 

Färg Röd

STANDARD FÖRPACKING

Ledarlängd (m)
Förpackning 1.4S UN 0500

Antal / Påse Antal påsar Antal / kartong

3.6 10 10 100 

4.8 10 9 90 

6.0 10 8 80 

9 10 6 60 

12 5 9 45 

15 5 7 35 

21 5 5 25 

30 5 5 25 

SHOCKSTAR SURFACE är förpackade i pappkartonger med ytterdimensionen 390x235x295 mm.

Andra ledarlängder är möjliga att få på förfrågan.




