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ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE



ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE

KOLORY PRZEWODÓW ZAPALNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Korzystne efekty oraz bezpieczeństwo prowadzonych robót strzałowych w dużym stopniu zależą od wysokiej jakości używanych 
produktów. NITROERG S.A. to firma z ponad 145 letnią tradycją, która ciesząc się uznaniem partnerów na całym świecie, nieustannie 
dąży do uzyskania najwyższej jakości oferowanych wyrobów.

Tradycyjne systemy inicjacji - zapalniki elektryczne ERGODET oraz NITRODET:
• przeznaczone do inicjowania materiałów wybuchowych w zróżnicowanych warunkach zastosowań tj. w podziemnych 
 i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych;
• mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego - ich bezpieczeństwo stosowania 
 podlega regularnym testom w niezależnych instytucjach badawczych;
• posiadają precyzyjny i szeroki zakres opóźnień, umożliwiający prowadzenie zaawansowanych prac strzałowych;
• oferowane w 3 różnych klasach bezpieczeństwa.

Dobór odpowiednich zapalników jest kluczowym elementem wszystkich prac strzałowych. W zapalnikach elektrycznych ERGODET 
oraz NITRODET wielkość i kompozycja ładunku wtórnego została zoptymalizowana pod kątem wysokiego stopnia bezpieczeństwa 
oraz pewności inicjacji materiałów wybuchowych. Prawidłowo dobrane zapalniki zapewniają odpowiednią fragmentację urabianego 
materiału i jego rozrzut, jednocześnie zmniejszając redukcję drgań podłoża oraz poziom hałasu.

Obok standardowych zapalników elektrycznych, NITROERG S.A. oferuje także zapalniki elektryczne wzmocnione (WZI) o wyższej 
zdolności inicjalnej, które mogą być stosowane także do inicjowania materiałów wybuchowych emulsyjnych, zarówno nabojowanych 
jak i luzem, w tym ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych w niewęglowych i niemetanowych zakładach górniczych. 
Zapalniki elektryczne wzmocnione są idealną alternatywą dla układów zapalnik-booster, stosowanych do inicjowania materiałów 
wybuchowych emulsyjnych.
 

Kolory obu przewodów zapalników ERGODET i NITRODET pozwalają na łatwą identyfikację pod kątem przynależności do odpowiedniej 
grupy.

Kolor pierwszego przewodu uzależniony jest od grupy do której należy zapalnik:
czerwony - zapalniki elektryczne skalne
biały - zapalniki elektryczne metanowe
niebieski - zapalniki elektryczne węglowe

Drugi z przewodów powinien mieć izolację o kolorze zależnym od klasy zapalnika:
żółty - zapalniki elektryczne w klasie 0,20
brązowy - zapalniki elektryczne w klasie 0,45
zielony – zapalniki elektryczne w klasie 2,0

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE METANOWE ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE WĘGLOWE

PARAMETRY

Typ

Czas zadziałania
lub zwłoka międzystopniowa

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE

NITRODET 
0,2A

NITRODET LP 
0,2A (1-10)

NITRODET 
0,45A

NITRODET 
VA1,2A 25 ms (1-18)

natychmiastowy półsekundowy natychmiastowy milisekundowy

max. 10 ms 500 ms max. 10 ms 25 ms

Stopnie opóźnienia nie dotyczy nie dotyczyod 1 do 10 od 1 do 18

aluminiowaŁuska

pentrytŁadunek wtórny

Przewody stalowe 
lub miedziane

stalowe 
lub miedziowe

stalowe 
lub miedziowe

stalowe 
lub mosiężne



ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE - WZMOCNIONE

Czas zadziałania
lub zwłoka międzystopniowa

miedziana

heksogen heksogenpentryt

aluminiowa miedziana

max. 10 ms max. 10 ms25 ms 25 ms500 ms

Stopnie opóźnienia nie dotyczy od 1 do 12 od 1 do 12 od 1 do 12nie dotyczy

Łuska

Ładunek wtórny

Przewody stalowe 
lub miedziane

stalowe 
lub miedziowe

stalowe 
lub miedziowe

natychmiastowy półsekundowy natychmiastowymilisekundowy milisekundowy

PARAMETRY

Długość przewodów [m]

Typ

Rezystancja główki
zapalczej [Ω]

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE - WZMOCNIONE

ERGODET
0,2A WZI

ERGODET
0,2A 25 ms 
(1-12) WZI

NITRODET 
0,2A 500 ms
(1-12) WZI 

ERGODET
0,45 N WZI

ERGODET
0,45 25 ms
(1-12) WZI

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)

1,2 - 2,2 0,4 - 0,7

Bezpieczne natężenie
prądu [A] 0,20

1,2

2,4

od -25°C do 60°C

1453.EXP.04.0037 1453.EXP.04.0033 1453.EXP.08.0152 1453.EXP.04.0039 1453.EXP.04.0038

od -25°C do 50°C od -25°C do 50°C od -25°C do 50°C od -25°C do 50°C

od 0°C do 45°Cod 0°C do 30°C od 0°C do 30°C od 0°C do 30°C od 0°C do 30°C

0,45

8,0

16,0

Max. impuls
 nieodpalający [mJ/Ω]

Min. impuls
 odpalający [mJ/Ω]

Zastosowanie

Temperatura magazynowania

Temperatura stosowania

Okres gwarancji
 (od daty produkcji)

Dopuszczenia i klasyfikacja
 - Certyfikat CE

Pakowanie
Jednostkowe wiązki po 10 sztuk o jednakowym stopniu opóźnienia. Zbiorcze pudełka 
tekturowe, paczki papierowe lub woreczki PE. Transportowe pudła tekturowe. 
Na życzenie klienta dopuszcza się inny sposób pakowania.

12 miesięcy

Nie mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

PARAMETRY

Długość przewodów [m]

Rezystancja główki
zapalczej [Ω]

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE

NITRODET 
0,2A

NITRODET LP 
0,2A (1-10)

NITRODET 
0,45A

NITRODET 
VA1,2A 25 ms (1-18)

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)

1,2 - 2,2 0,4 - 0,7 0,15 - 0,35

Bezpieczne natężenie prądu [A] 0,20

1,2

2,4

od 0°C do 45°C

od -25°C do 50°C

1453.EXP.04.0003 1453.EXP.04.0004 1453.EXP.04.0027 1453.EXP.08.0150

od -25°C do 60°C od -25°C do 50°C od -25°C do 50°C

od 0°C do 45°C od 0°C do 45°C od 0°C do 30°C

0,45

8,0

16,0

1,2

80

 120

Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]

Min. impuls odpalający [mJ/Ω]

Zastosowanie

Temperatura magazynowania

Temperatura stosowania

Okres gwarancji (od daty produkcji)

Dopuszczenia i klasyfikacja - Certyfikat CE

Pakowanie
Jednostkowe wiązki po 10 sztuk o jednakowym stopniu opóźnienia. Zbiorcze pudełka 
tekturowe, paczki papierowe lub woreczki PE. Transportowe pudła tekturowe. 
Na życzenie klienta dopuszcza się inny sposób pakowania.

12 miesięcy

Nie mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
i/lub metanu.



ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE - TERMOODPORNE

Czas zadziałania
lub zwłoka międzystopniowa

cynkowa

pentryt

max. 10 ms

Stopnie opóźnienia nie dotyczy

Łuska

Ładunek wtórny

Przewody stalowe lub miedziane

natychmiastowy

PARAMETRY

Długość przewodów [m]

Typ

Rezystancja główki zapalczej [Ω]

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE - TERMOODPORNE

ERGODET 0,45A 9,8 Mpa 70°C

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)

0,4 - 0,7

Bezpieczne natężenie prądu [A]

1453.EXP.04.0049

od -20°C do 70°C

od 0°C do 30°C

0,45

8,0

16,0

Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]

Min. impuls odpalający [mJ/Ω]

Zastosowanie

Temperatura magazynowania

Temperatura stosowania

Okres gwarancji (od daty produkcji)

Dopuszczenia i klasyfikacja - Certyfikat CE

Pakowanie
Jednostkowe wiązki po 10 sztuk o jednakowym stopniu opóźnienia. 
Zbiorcze pudełka tekturowe, paczki papierowe lub woreczki PE. 
Transportowe pudła tekturowe. 
Na życzenie klienta dopuszcza się inny sposób pakowania.

15 miesięcy

Nie mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
i/lub metanu.

Czas zadziałania
lub zwłoka międzystopniowa

miedziana

oktogen

max. 10 ms

Stopnie opóźnienia nie dotyczy

Łuska

Ładunek wtórny

Przewody miedziane

natychmiastowy

PARAMETRY

Długość przewodów [m]

Typ

Rezystancja główki zapalczej [Ω]

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE - TERMOODPORNE

ERGODET 0,2A NT 150°C ERGODET 0,45A NT 150°C

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)

1,2 - 2,2 0,4 - 0,7

Bezpieczne natężenie prądu [A] 0,20

1,2

2,4

1453.EXP.05.0088

od -20°C do 150°C

od 0°C do 30°C

0,45

8,0

16,0

Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]

Min. impuls odpalający [mJ/Ω]

Zastosowanie

Temperatura magazynowania

Temperatura stosowania

Okres gwarancji (od daty produkcji)

Dopuszczenia i klasyfikacja - Certyfikat CE

Pakowanie Jednostkowe wiązki po 10 sztuk. Zbiorcze pudełka tekturowe, 
paczki papierowe lub woreczki PE. Transportowe pudła tekturowe. 

24 miesiące

Nie mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
i/lub metanu.



ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE - METANOWE

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE - WĘGLOWE

Jednostkowe wiązki po 10 sztuk o jednakowym stopniu opóźnienia. Zbiorcze pudełka tekturowe, 
paczki papierowe lub woreczki PE. Transportowe pudła tekturowe. Na życzenie klienta dopuszcza się inny 
sposób pakowania.

Czas zadziałania
lub zwłoka 

międzystopniowa

miedziana
pentryt

max. 10 ms max. 10 ms max. 10 ms25 ms 250 ms 25 ms 25 ms

Stopnie
 opóźnienia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczyod 1 do 18 od 1 do 18 od 1 do 18 od 1 do 18

Łuska
Ładunek wtórny

Przewody miedzianestalowe lub miedziane

natychmiastowy natychmiastowy natychmiastowymilisekundowy milisekundowy milisekundowy milisekundowy

PARAMETRY

Długość
 przewodów [m]

Typ

Rezystancja
 główki

 zapalczej [Ω]

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE - METANOWE

ERGODET 
0,2A N

ERGODET 
0,2A 25 ms

(1-18)

ERGODET 
0,2A 250 ms

(1-18)

ERGODET 
0,45A

ERGODET 
0,45A 25 ms

(1-18)

ERGODET 
2,0 A N

ERGODET 
2,0 A 25 ms

(1-18)

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)

1,2 - 2,2 0,4 - 0,7

Bezpieczne
 natężenie
 prądu [A]

0,20

1,2

2,4

0080.EXP.04.0017 0080.EXP.04.0017 0080.EXP.04.0148 0080.EXP.04.0018 0080.EXP.04.0018 0080.EXP.04.0019 0080.EXP.04.0019

od -25°C do 50°C

od 0°C do 30°Cod 0°C do 45°C od 0°C do 45°C od 0°C do 45°C od 0°C do 45°C od 0°C do 45°C od 0°C do 45°C

0,45

8,0

16,0

0,97 - 0,13

2,00

120

280

Max. impuls
 nieodpalający

 [mJ/Ω]
Min. impuls
 odpalający

 [mJ/Ω]
Zastosowanie

Temperatura
 magazynowania

Temperatura
 stosowania

Okres gwarancji
 (od daty produkcji)

Dopuszczenia
 i klasyfikacja

 - Certyfikat CE

Pakowanie

12 miesięcy

Mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Czas zadziałania lub zwłoka międzystopniowa

miedziana
pentryt

Stopnie opóźnienia
Łuska

Ładunek wtórny
Przewody miedzianestalowe lub miedziane

półsekundowy
500 ms

1-15 1-10

PARAMETRY

Długość przewodów [m]

Typ

Rezystancja główki zapalczej [Ω]

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE - WĘGLOWE
ERGODET

0,2A 500 ms (1-15)
ERGODET

0,45A 500 ms (1-15)
ERGODET

2,0A 500 ms (1-10)

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)
1,7 ± 0,5

Bezpieczne natężenie prądu [A] 0,20
1,2
2,4

0,55 ± 0,15
0,45
8,0

16,0

0,10 ± 0,03
2,00
120
280

od 0°C do 45°C

Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]
Min. impuls odpalający [mJ/Ω]

Zastosowanie

Temperatura magazynowania

Mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Nie mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem metanu.



NOWE ZAPALNIKI W OFERCIE ERGODET 
M (zapalniki elektryczne metanowe) oraz W (zapalniki elektryczne węglowe)

Prawidłowa nazwa przewozowa:

Numer UN:

Klasa:

Kod kwalifikacyjny:

Zapalniki elektryczne

0030  0255  0456

1  1  1

1.1B  1.4B  1.4S

Jednostkowe wiązki po 10 sztuk o jednakowym stopniu opóźnienia. Zbiorcze pudełka tekturowe, 
paczki papierowe lub woreczki PE. Transportowe pudła tekturowe. Na życzenie klienta dopuszcza się inny 
sposób pakowania.

Czas zadziałania
lub zwłoka 

międzystopniowa

miedziana
pentryt

max. 10 ms max. 10 ms25 ms 25 ms 500 ms 500 ms

Stopnie
 opóźnienia nie dotyczy nie dotyczyod 1 do 18 od 1 do 18 od 1 do 15 od 1 do 15

Łuska
Ładunek wtórny

Przewody stalowe lub miedziane

natychmiastowy natychmiastowymilisekundowy milisekundowy półsekundowy półsekundowy

PARAMETRY

Długość
 przewodów [m]

Typ

Rezystancja
 główki

 zapalczej [Ω]

ERGODET
M W

0,2A N 2,0A N 2,0A 25 ms
(1-18)0,45A 0,45A 25 ms

(1-18)
0,2A 25 ms

(1-18)

2 lub wielokrotność 1 m (według ustaleń z klientem)

1,70 ± 0,25

Bezpieczne
 natężenie
 prądu [A]

0,20

1,2

2,4

TAK TAK

NIETAK

0,55 ± 0,15

0,45

8,0

16,0

1,70 ± 0,25

0,20

1,2

2,4

0,55 ± 0,15

0,45

8,0

16,0

od -25°C do 60°C

Max. impuls
 nieodpalający

 [mJ/Ω]
Min. impuls
 odpalający

 [mJ/Ω]
Bezpieczne
wobec pyłu
węglowego
Bezpieczne

wobec metanu

Temperatura
 stosowania

Okres gwarancji
 (od daty produkcji)

Dopuszczenia
 i klasyfikacja

 - Certyfikat CE

Pakowanie

24 miesiące

1453.EXP.15.0218 1453.EXP.15.0219 1453.EXP.15.0220 1453.EXP.15.0221

Jednostkowe wiązki po 10 sztuk o jednakowym stopniu opóźnienia. 
Zbiorcze pudełka tekturowe, paczki papierowe lub woreczki PE. Transportowe 
pudła tekturowe. Na życzenie klienta dopuszcza się inny sposób pakowania.

0080.EXP.04.0017 0080.EXP.04.0018 0080.EXP.04.0019

od -25°C do 50°CTemperatura stosowania

Okres gwarancji (od daty produkcji)

Dopuszczenia i klasyfikacja - Certyfikat CE

Pakowanie

12 miesięcy

PARAMETRY
ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE - WĘGLOWE

ERGODET
0,2A 500 ms (1-15)

ERGODET
0,45A 500 ms (1-15)

ERGODET
2,0A 500 ms (1-10)

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


