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RockStar Starter 
PRODUKTOVÝ LIST 

Elektrické milisekundové rozbušky ROCKSTAR 
STARTER jsou navrženy k iniciaci neelektrických 
odstřelů. Skládají se z elektrické milisekundové 
rozbušky ROCKSTAR 25/50 a platového těla 
konektoru SHOCKSTAR SURFACE. Pomocí této 
rozbušky je možné iniciovat detonační trubičky 
nebo 5 g bleskovici. 

VÝHODY 

� Spolehlivá iniciace detonační trubičky nebo bleskovice. 

� Jednoduchá a rychlá manipulace. 

� Jednoduché zapojení detonační trubičky, zámek na konektoru zajišťuje 

fixaci detonačních trubiček. Kapacita 8 detonačních trubiček. 

� Vysoká iniciační mohutnost – 720 mg sekundární náplně. 

� Vysoká odolnost proti nárazu. 

� Vysoká míra ochrany proti působení statické elektřiny. 

VLASTNOSTI 

� Rozbuška ROCKSTAR 25/50 a SHOCKSTAR SURFACE konektor jsou 

dodávány odděleně. 

� Sestava produktu je prováděna v poli; seznamte se s „Návodem 

k používání pro ROCKSTAR STARTER“ 

� Pouze ROCKSTAR STARTER je designován k iniciaci bleskovice. 

SHOCKSTAR SURFACE není schopen iniciovat bleskovici! 

� Pro sestavení musí být použita pouze rozbuška ROCKSTAR 25/50 

stupně #3 (75 ms). Jiné stupně zpoždění nemohou být použity. 

 

 

 

 
 

+ 



 

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. 
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RockStar Starter 
PRODUKTOVÝ LIST 

STANDARDNÍ TECHNICKÝ POPIS 

Standardní materiál dutinky Hliník 

Sekundární výbušná náplň 720 mg 

Odolnost proti vodnímu tlaku 0,3 MPa / 24 hours 

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

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

Údaje na identifikačním štítku Stupeň zpoždění, Typ rozbušky, Nominální zpoždění, Délka 
vodičů, Data matrixový kód (traceabilita) 

Osvědčení o typ. zkoušce CE 0589 

Alternativní názvy DEM-S, DEM-V, DEM-U, DEM-HU 

STANDARDNÍ BALENÍ – ROCKSTAR 25/50 

Délka vodičů 
(m) 

Balení 1.4B UN 0255 Balení 1.4S UN 0456 

Cu ø 0,5 mm 
Cu ø 0,6 mm 

Fe ø 0,65 mm 
 Cu ø 0,5 mm 

2 / 3 500 175 

4 400 350 150 

5 300 150 

10 X 150 

15 X 100 

22 / 25 / 30 X 60 

Rozbušky ROCKSTAR 25/50 jsou baleny v kartónových krabicích o vnějším rozměru 425x305x250 mm. 
Metráže vodičů odlišné od standardu jsou k dispozici na vyžádání.  

STANDARDNÍ BALENÍ – SHOCKSTAR SURFACE CONNECTOR 
700 ks / krabice 

Plastové konektory jsou baleny v kartónových krabicích o vnějším rozměru 604x424x265 mm. Jiné množství 
konektorů je možné na vyžádání.  


