
Elektroniczny system 
inicjowania



Zastosowanie:

ZAPALNIK ELEKTRONICZNY ERGONIC-I DT 

Informacje o formie fizycznej i wymiarach:
Łuska aluminiowa.
Przewody miedziane.
Długość przewodów 2 m lub wielokrotność 1 m lub według ustaleń z klientem. 
Długość linii strzałowej max. 1000 m. 

Pojedynczy zapalnik zawiera 750 mg pentrytu, stosowanego jako ładunek wtórny.
Do zainicjowania stosować blaster ERGONIC-I BL. Do programowania stosować logger ERGONIC-I LG.
Zabezpieczenie elektroniczne – kod z loggera ERGONIC-I LG.
Ilość programowanych zapalników – maksymalnie 200 sztuk na 1 logger ERGONIC-I LG. 
W zależności od typu blastera ERGONIC-I BL można odpalać jednocześnie do 1000 sztuk zapalników ERGONIC-I DT.

Informacje o inicjowaniu:

Odporność na działanie wody: 72h pod ciśnieniem 1 MPa 
Temperatura użytkowa: od −20 °C do +60 °C.

Informacje o przydatności do użycia:

Informacje o dopuszczalnym okresie magazynowania: 
Dopuszczalny okres magazynowania zapalników ERGONIC-I DT wynosi 60 miesięcy, licząc od daty produkcji.

Informacje o charakterystycznych właściwościach:

Dopuszczalne ciśnienie stosowania
Wilgotność względna
Połączenie zapalników do linii strzałowej
Maksymalny czas uzbrojenia zapalników dla 1 loggera ERGONIC-I LG
Maksymalne napięcie linii - logger
Maksymalne napięcie linii - blaster

1 MPa
do 100%
równoległe
30 s
9,2 V
25 V

Charakterystyczne właściwości:

Odporność na wyładowania elektrostatyczne dla 2 m przewodów miedzianych
min. 20 kV
2500 pF

Kod klasyfikacyjny: 1.1B, UN 0030 

Programowalny czas opóźnienia: od 0 do 15 000 ms. Rozdzielczość nastawionego opóźnienia: 1 ms.
Zakres czasu nominalnego: 

Zakres czasu nominalnego [ms]
0   99

100   1499
1500   15000

Dokładność 
0,1 ms
0,10%
0,05%

Zapalniki elektroniczne ERGONIC-I DT przeznaczone są do stosowania w odkrywkowych zakładach górniczych, w podziemnych 
niewęglowych i niemetalowych zakładach górniczych, w pracach strzałowych jako środek inicjujący, również dla materiałów 
wybuchowych ładowanych pneumatycznie oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych. Stosowanie tych zapalników zalecane 
jest szczególnie do prowadzenia precyzyjnych prac strzałowych oraz w środowiskach, gdzie występują niepożądane źródła 
elektryczności statycznej, prądy błądzące i fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.
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÷



LOGGER (PROGRAMATOR) DO ZAPALNIKÓW ELEKTRONICZNYCH ERGONIC-I LG

Informacje o formie fizycznej i wymiarach:
Wymiary: 200 x 120 x 90 [mm]
ERGONIC-I LG jest urządzeniem przenośnym, stanowiącym integralną część systemu ERGONIC–I.

Informacje o przydatności do użycia:
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20ºC    50ºC
Temperatura ładowania akumulatora powinna mieścić się w zakresie 0ºC   45 ºC.

Informacje o charakterystycznych właściwościach:

BLASTER (ZAPALARKA) DO ZAPALNIKÓW ELEKTRONICZNYCH  ERGONIC-I BL 

Informacje o formie fizycznej i wymiarach:

Zastosowanie:

Zasilanie
Minimalny czas pracy na akumulatorze
Maksymalna ilość zapalników ERGONIC-I DT na logger ERGONIC-I LG
Maksymalna długość linii do pierwszego zapalnika (linia strzałowa)
Maksymalna długość linii od pierwszego do ostatniego zapalnika (linia obwodowa)
Programowalny zakres czasu opóźnienia detonacji
Stopień ochrony obudowy
Wyświetlacz
Klawiatura
Masa
Interfejs komunikacyjny

Akumulator Li-ion
12 h
200 sztuk
1000 m
1000 m
0ms   15000 ms
IP 65
graficzny
membranowa
0,5 kg
Bluetooth

 

Zastosowanie:

Temperaturowy zakres stosowania:

Blaster ERGONIC-I BL został zaprojektowany do użytku 
z systemem zapalników elektronicznych ERGONIC-I DT, 
ERGONIC-I BL umożliwia inicjację zaprogramowanych 
wcześniej przy pomocy loggera ERGONIC-I LG zapalników 
elektronicznych ERGONIC-I DT.

Wymiary: 310 x 208 x 160 [mm]
ERGONIC-I BL jest urządzeniem przenośnym, stanowiącym 
integralną część systemu ERGONIC–I. 

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20ºC    50ºC
Temperatura ładowania akumulatora powinna mieścić się 
w zakresie 0ºC   45 ºC.
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Logger ERGONIC-I LG został zaprojektowany do użytku z systemem zapalników elektronicznych 
ERGONIC-I DT. ERGONIC-I LG umożliwia:
- indywidualne zaprogramowanie każdego zapalnika ERGONIC-I DT lub automatyczny transfer 
   zaprogramowanej sieci strzałowej z oprogramowania Blast-o-Mate,
- sprawdzenie łączności pomiędzy zapalnikami w sieci, umożliwiając tym samym wykrycie błędów, 
- transfer danych do zapalarki ERGONIC-I BL. 



Informacje o charakterystycznych właściwościach:
Zasilanie
Minimalny czas pracy na akumulatorze 
(w przypadku ciągłego wykorzystania 200 szt. zapalników)
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych zapalników ERGONIC-I DT 
(w zależności od odmiany zestawu strzałowego)
Maksymalny czas uzbrojenia zapalników na 1 logger ERGONIC-I LG
Stopnień ochrony obudowy
Masa

Akumulator Li-ion

6 h

1000 sztuk
30 s
IP 65
2,7 kg 

OPROGRAMOWANIE BLAST-o-MATE

Minimalne wymagania sprzętowe:

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU

Najczęstszą przyczyną problemów użytkowych elektronicznych systemów inicjowania jest uszkodzenie przewodów, dlatego 
należy stosować się do wszystkich zaleceń związanych z załadunkiem i przybitką w celu należytego zabezpieczenia przewodów 
przed ich uszkodzeniem.

Logger ERGONIC-I LG oraz blaster ERONIC-I BL zostały zaprojektowane tak, aby bez trudu korzystać z nich w warunkach 
eksploatacyjnych zakładów górniczych, jednakże należy unikać ustawiania ich w wodzie i narażania na silne uderzenia 
spowodowane np. odłamkami skalnymi.

Druga lokalizacja działalności:

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

(+48) 32 466 19 00

(+48) 32 466 13 57

nitroerg@nitroerg.pl

NITROERG S.A. 
Plac Alfreda Nobla 1

43-150 Bieruń

(+48) 32 466 21 03

(+48) 32 466 21 00

www.nitroerg.pl

System: Windows serii NT (np. Windows 2000 + SP4), zalecane: Windows 7 lub wyższy
Środowisko: Java Runtime Environment JRE 8u40 lub wyższe
Procesor: 2x2GHz klasy Intel Core 2 Duo lub szybszy
Pamięć operacyjna: 3GB, zalecana: 4GB lub więcej
Pamięć dyskowa: 100 MB wolnego miejsca lub więcej
Karta graficzna: karta umożliwiająca wyświetlanie grafiki w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080)
Karta sieciowa: Karta LAN 100Mbps lub szybsza

System ERGONIC-I może być używany tylko i wyłącznie przez doświadczoną i przeszkoloną osobę, posiadającą stosowne uprawnienia. 

Zapalniki ERGONIC-I DT można programować i odpalać wyłącznie przy użyciu loggera ERGONIC-I LG oraz blastera ERGONIC-I BL. 
Używanie innych urządzeń do programowania i odpalania jest niedozwolone.

Oprogramowanie Blast-o-Mate zostało stworzone do użytku z elektronicznym systemem inicjowania ERGONIC-I. Pozwala na 
zaprojektowanie sieci strzałowej, czasów opóźnień poszczególnych ładunków materiału wybuchowego w otworze, jak i serii 
otworów jeszcze przed przystąpieniem do prac w miejscu wykonywania robót strzałowych. Umożliwia przeprowadzenie symula-
cji kolejności odpalania poszczególnych ładunków w otworach strzałowych oraz ocenę wykonanego projektu przez inżyniera 
strzałowego. Projekt sieci z zadanymi czasami opóźnienia, wykonany przy wykorzystaniu oprogramowania Blast-o-Mate, 
można wgrać bezpośrednio do loggera ERGONIC-I LG, a następnie przesłać do zapalników ERGONIC-I DT i je automatycznie 
zaprogramować zgodnie z projektem. Możliwość automatycznego programowania zapalników skraca czas przebywania osób 
prowadzących roboty w polu strzałowym.


