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E*STAR 
PRODUKTOVÝ LIST 

 

E*STAR je charakteristický 
maximální bezpečností, přesností 
a variabilitou časování roznětu pro 
většinu oblasti trhacích prací. 
Pomocí testeru LM-2 je možno 
rozbušku E*STAR kdykoliv 
zkontrolovat, loggerem DLG1600-
100 lze rozbušku libovolně 
naprogramovat na čas zpoždění v 
rozsahu od 1 do 10 000 ms a pomocí roznětnice DBM1600-2-K lze odpálit 
současně až 1 600 ks rozbušek E*STAR resp. až 3 200 ks rozbušek pomocí 
současného odpalu dvěma roznětnicemi. 

  

VÝHODY 

� Měděná dutinka pro vysokou voděodolnost a dlouhou dobu nabití 

� Rozsah zpoždění 1 - 10 000 ms 

� Minimální přírůstek zpoždění 1 ms  

� Maximální přesnost 0,01 % zpoždění rozbušky  

� Až 1 600 rozbušek může být obsluhováno jednou roznětnici a jedním 

loggerem 

� Více způsobu programování  

� Možnost dálkového odpalu 

� Možnost dvojnásobného odpalu - až 3 200 rozbušek v odstřelu  

� Mnohonásobné ověřování rozbušky před odpalem  

� 100% kontrola schopnosti odpalu 

ZAŘÍZENÍ 

Tento systém by měl být obsluhován pouze zaškoleným a oprávněným 
pracovníkům za pomocí speciálně určeného zařízení. Jedná se o zařízení LM-2 
tester, DLG1600-100 logger, roznětnice DBM1600-2-K, DBM1600-2-RC a DBM-
1, Wireless Remote Firing Device a zařízení pro tzv. dvojnásobný odpal DIM-1. 

 



 

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce Austin Powder. 
Odmítnutí záruk a limitace náhrady škody 
Údaje uvedené v této Produktové informační brožuře (PIB) jsou založeny na výsledcích testů prováděných Austin Detonator 
s.r.o. v době jejich zveřejnění v PIB. Specifikace, výsledky zkoušek a informace v PIB jsou orientační, nejsou závazné a jejich 
správnost není garantována; aktuální data a informace o produktech se mohou v konkrétních případech lišit z různých důvodů 
(např. teplota, vlhkost, tlak). Austin Detonator s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění opravit technické 
nepřesnosti a tiskové chyby v PIB. Austin Detonator s.r.o. dále nepřebírá jakoukoliv odpovědnost, záruku či jiné garance za 
úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost či dostupnost produktu a informací v PIB.  
Jakákoliv odpovědnost Austin Detonator s.r.o. za újmu jakéhokoliv druhu (ztráta, ušlý zisk, přímá, nepřímá, náhodná škoda 
apod.) přímo či nepřímo způsobená jakékoliv osobě z důvodů informací uvedených v PIB nebo v souvislosti s nimi, popř. 
způsobená v souvislosti s užíváním produktů uvedených v PIB, je vyloučena. Zákazník je (rovněž také při rozhodování se na 
základě údajů uvedených v PIB) výlučně sám odpovědný za řádné užívání potencionálně nebezpečných produktů, které musí 
být užívány pouze řádně proškolenými osobami musí s nimi být zacházeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 
Veškeré právní vztahy mezi zákazníkem a Austin Detonator s.r.o. se řídí všeobecnými obchodními podmínkami Austin 
Detonator s.r.o., které jsou dostupné na www.austin.cz. 

 
Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic 

Tel: +420 571 404 001 - Fax: +420 571 404 002 - marketing.info@austin.cz 
 

E*STAR 
PRODUKTOVÝ LIST 

 

STANDARDNÍ TECHNICKÝ POPIS 

Standardní materiál dutinky Měď 

Standardní materiál přívodních vodičů Měď nebo železo 

Sekundární výbušná náplň 720 mg 

Odolnost proti vodnímu tlaku 1 MPa / 28 dní 

Teplotní rozsah pro použití -30 °C < T < +60 °C 

Spotřební doba (skladování) 2 roky (-30 °C až 40 °C) 

Údaje na identifikačním štítku Stupeň zpoždění # (pokud jsou předprogramovány), Čas 
zpoždění v ms (pokud jsou předprogramovány), Název 
produktu, Délka přívodních vodičů, Data matrixový kód 
(traceabilita) 

Interval zpoždění Programovatelné 1 – 10000 ms (kroky po 1 ms) 

Osvědčení o typ. zkoušce CE 1019 

STANDARDNÍ BALENÍ 

Délka vodičů 
(m) Balení 1.4B UN 0255 Balení 1.4S UN 0456 

6 100 80 

8 80 80 

10 / 15 / 20  60 

25 / 30  40 

Rozbušky E*STAR jsou baleny v kartónové krabici o vnějších rozměrech 425x305x250 mm. 

Další délky vodičů jsou k dispozici na vyžádání.  
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