Conector de retardo

DESCRIÇÃO
O SHOCKSTAR DC é um detonador bidirecional, criado
para trabalhar em combinação com o cordão detonante.
Está composto por um tubo de choque de 60 cm, que, em
cada extremo, tem um detonador de igual tempo de
retardo; os mesmos estão inseridos em conectores de
plásticos, que permitem fixá-los facilmente ao cordão
detonante.
O SHOCKSTAR DC é utilizado, principalmente, em
mineração a céu aberto, para gerar retardos de tempo
entre fiadas e furos de uma detonação.

BENEFÍCIOS
A carga principal de 400 mg PETN garante a iniciação confiável do cordão detonante de 5 g.
Os blocos conectores estão codificados por cores, segundo o tempo de retardo dos detonadores.
Etiqueta de retardo que indica o tempo de retardo.
Uso bidirecional.

PROPRIEDADES
Retardos nominais do SHOCKSTAR DC para cordão detonante
Retardo nominal em ms

9

17

25

35

50

65

100

EMPACOTADO
Contagem da caixa: 100 peças
Peso da caixa: 5,3 kg
Dimensões da caixa: 385 x 235 x 282 mm

ARMAZENAMENTO
Para um melhor desempenho, armazenar em paióis com temperaturas entre -30 e 40 °C. Armazenar
cumprindo com as exigências de todas as leis locais, estaduais, provinciais e federais vigentes.

DURAÇÃO EM ARMAZENAMENTO
Para uma precisão ótima, utilizar dentro dos 2 anos posteriores à data de fabricação, se for
armazenado no pacote original e nas condições mencionadas previamente.

CLASSIFICAÇÃO PARA O TRANSPORTE
Nome do envio: Tipo e divisão de conjuntos de detonadores não elétricos: 1.1B.
Número ONU: 0360.

T R A D I Ç Ã O E M S E G U R A N Ç A, F O R Ç A E S E R V I Ç O

Não elétrico

SHOCKSTAR DC PARA CORDÃO DETONANTE

SHOCKSTAR DC PARA CORDÃO DETONANTE

COMO FAZER UMA CONEXÃO
Passos a seguir para fazer a conexão.

Aviso: Para uma conexão simples, é importante cortar o cordão detonante de modo preciso. Colocar
o cordão sobre uma placa de madeira e cortá-lo nos ângulos corretos com uma faca afiada.

PLANO DE FOGO
Plano de fogo de estrutura simples com cordão detonante.
Lado livre
INÍCIO

Cordão detonante
SHOCKSTAR DC Retardo para cordão
Detonante 65 MS

Para mais informação, por favor, contate:
Austin Powder Argentina S.A.
Lola Mora 421 Piso 5 Of 503
Cidade Autônoma de Buenos Aires C1107DDA - Argentina

:(escritório) +54 11 5245-8588
Site: www.austin.com.ar
Correio eletrônico: comercial@austin.com.ar

