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NÁVOD  K POUŽÍVÁNÍ 
 

Elektrický zažehovač    EMP-U-EPX2-SO - 0,3m,1m,2m,3m 
 

1.Popis použití a iniciace 

         Elektrický zažehovač  EMP-U-EPX2-SO je pyrotechnický výrobek, který je určen k  iniciaci pyrotechnických výrobků. 
Jedná se o elektricky ovládaný zažehovač se střední odolností vůči účinkům statické elektřiny a účinkům cizích zdrojů 
elektrické energie. Elektrický zažehovač EMP-U-EPX2-SO se používá zásadně podle tohoto návodu. 
1.1. Elektrický zažehovač má okamžitou funkci - nemá zpožděný zážeh. 
1.2. Při veškeré manipulaci s el. zažehovačem  EMP-U-EPX2-SO používejte ochranné pomůcky očí (např. brýle, ochranný štít) 
1.3. K roznětu el. zažehovačů se smí používat jen schválených roznětnic - odpalovacích systému  a není povoleno 

manipulovat a používat  výrobek jinak, než je stanoveno v návodě na použití. 
1.4. Elektrický zažehovač mohou používat jen osoby starší než 18 let. 
1.5. Zažehovač se uchovává v původním balení. 
1.6.  Po vyjmutí z původního balení se odizolované konce přívodních vodičů navzájem zkratují např. vzájemným zakroucením. 

Následně se spojí zažehovač aktivní částí (pilulí) se zažehovanou částí pyrotechnického výrobku (dle návodu výrobce 
zažehovaného výrobku). Po spojení s výrobkem se svážou přívodní vodiče jednoduchým uzlem u pilule tak, aby tahové 
síly byly přenášené jen vodiči. Jednotlivé zažehovače se propojí mezi sebou pomocí odizolovaných konců vodičů. Celý 
pyrotechnický řetězec - elektrický obvod, se připojí pomocí odizolovaných konců posledního a prvního zažehovače 
k zajištěnému elektrickému zdroji pro zážeh. Zdroj, roznětnice - odpalovací systém pro zážeh, musí být schválený a musí 
vytvářet impuls o velikosti 16 mJ / Ω po dobu 4 ms. Maximální počet propojených zažehovačů v jednom pyrotechnickém 
řetězci může být 30 ks. Před zážehem je nutno proměřit (měření odporu) celý pyrotechnický řetězec (elektrický obvod), 
zda není přerušený. Po odjištění zdroje pro zážeh a vyslání elektrického impulsu dojde k zažehnutí zažehovačů, které 
následně vyšlehnutým plamenem zažehnou pyrotechnické výrobky v řetězci. 

1.7. V případě selhání el. zažehovače vyčkejte min. 10 min a poté jej odejměte z řetězce. 
1.8. Do jednoho elektrického obvodu zapojujte pouze el. zažehovače se stejnými elektrickými vlastnostmi jedné výrobní série a 

od jednoho výrobce! 
1.9. Zažehovače se nesmí používat: 

a) v místech, kde se vyskytují výbušné plyny, páry nebo prachy. Za výbušné dle tohoto ustanovení se nepovažují 
plyny, páry nebo prachy vyskytující se v atmosféře, které nemohou dosáhnout výbušné koncentrace, 

b) v materiálech, v nichž by použití el. zažehovačů mohlo způsobit jejich požár nebo výbuch, 
c) ve vodě. 

2. Spotřební doba, záruční doba a skladování 
2.1. Spotřební doba je 24 měsíců od data výroby za předpokladu dodržení skladovacích podmínek a skladování v 

neporušených přepravních obalech. Výrobce ručí za kvalitu el. zažehovačů podle TP během celé spotřební doby. Záruční 
doba je shodná s dobou spotřeby. 

2.2. Za funkci a bezpečnost při použití el. zažehovače ve vyšším celku, při dodržení všech ustanovení tohoto návodu na 
použití, zodpovídá výrobce vyššího celku. 

2.3. El. zažehovače  je nutno skladovat v prostoru, kde relativní vlhkost ovzduší nepřekročí  70% a teplota se pohybuje 
v rozmezí + 5°C do + 35°C. 

3. Zařazení pro dopravu a skladování  
Elektrický zažehovač se pro účely železniční, silniční, lodní a letecké dopravy zařazují podle RID, ADR, ADN, IMDG-
CODE a IATA-DGR do třídy 1, identifikační číslo 0454 (palníky elektrické), klasifikační kód 1.4S.  

4. Balení a značení  
El. zažehovače jsou vloženy do lepenkových obalů – nejmenší prodejní balení. Lepenkové obaly jsou uloženy ve 
schváleném přepravním obalu např. :4G/Y 28,5/S/XX – rok výroby 

                                                                          CZ/CIM 3015/MPO 

Počet zažehovačů v přepravním obalu je dán provedením zažehovače a délkou přívodních vodičů. 
Přepravní obaly jsou opatřeny nálepkami, na kterých je uvedeno: 

- označení výrobce 
- název  výrobku- typové označení a kategorie 
- číslo výrobní série 
- počet kusů 
- klasifikace výrobku pro přepravu:  třída 1, č.47,  identifikační kód  UN 0454-1.4S 
- identifikační značku schváleného přepravního obalu výrobku 

5. Jak zacházet s poškozeným výrobkem 

El. zažehovače EMP-U-EPX2-SO s prošlou spotřební dobou, poškozenou izolací přívodních vodičů, poškozeným 
povrchem složí el. pilule, nebo jinak poškozené se musí ničit. 

6. Způsob zacházení s vadným výrobkem – způsob ničení likvidace selhávek 
Při ničení el. zažehovače ustřihněte přívodní vodiče a jak vodič, tak i ostatní zbytky likvidujte spolu s komunálním 
odpadem. El. pilule se ničí spálením na odlehlém místě s nehořlavým podkladem.  Při potřebě likvidovat větší množství 
vadných výrobků doporučujeme předat zažehovače k odborné likvidaci na pyrotechnické odpaliště. 

7. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
7.1. Materiál použitý pro vnější části el. zažehovače není zdraví škodlivý. 
7.2. Pilule je pokryta krycí lakovou vrstvou a při splnění podmínek pro manipulaci a skladování el. zažehovače není únik 

chemických látek, ze kterých se pilule skládá, do okolí možný. 
7.3. Při práci s výrobkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
7.4. Je zakázáno používat vadné nebo viditelně poškozené  el. zažehovače.  

8. Upozornění na nebezpečné vady 
8.1. U výrobků se nepředpokládá výskyt nebezpečných vad. 
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9. Požární bezpečnost 
9.1. Není nebezpečí zážehu, pokud je výrobek zabalen v originálním balení. Při požáru se mohou vyvíjet toxické plyny a páry. 

Je nutno provést okamžitou evakuaci osob z ohroženého prostoru.  

10. První pomoc 
10.1. V případě popálení okamžitě chladit postiženou kůži, co nejdéle studenou vodou. Je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Při 

manipulaci a skladování se nepředpokládá únik chemických látek obsažených v pilulích. 

11. Likvidace obalů a zbytků 
11.1. Prázdné obaly i zbytky s použitých palníků je možné likvidovat s komunálním odpadem.  

12. Základní fyzikální a funkční parametry     

El. zažehovač  EMP-U-EPX2-SO 
 
 

 

   

odporové třídy el. pilulí EPX2-S 0,48  – 0,520,52– 0,56 

bezpečný proud  0,45 A 

roznětný proud ( zážehový proud ) 2,12 A /4 ms  

bezpečný impuls  8,0 mJ.-1 

roznětný impuls 16,0 mJ.-1 

přívodní Cu el.vodič - klasik   jádra 0,5 mm; odpor 0,092 /1m  

přívodní Cu el.vodič - dvojlinka   jádra 2x0,5 mm; odpor 2 x 0,092 /1m  

barva izolace vodičů podle požadavku zákazníka, dvě odlišné barvy 

elektrická pevnost 1,5 kV 

odolnost vůči statickému výboji (ESD) 6 kV/ 2000pF  (pro délku vodiče 3,5 m) 

záruční a spotřební doba 24 měsíců 

teplotní rozsah  - 20C až + 40C 
 

13. Údaje o výrobci 
 

META-PYRO, s.r.o 

Jemelkova 149/58 
625 00 Brno 
IČ: 26922142 
DIČ: CZ26922142 
Registrace: oddíl C, vložka 45685, Krajský soud v Brně 

 

Výrobce:   META-PYRO, s.r.o., Jemelkova 149/58, 625 00 Brno, CZ 
Výrobek: Elektrický zažehovač EMP-U-EPX2-SO 

Kategorie výrobku: Elektrický zažehovač                   2 2231-P1-006/2011 

Kategorie: P1 
Hmotnost pyroslože: NEC  0,04 g / ks 
Technická data výrobku:   

bezpečný proud:          0,45 A / 5 min  bezpečný impuls:      8 mJ / Ω 

zážehový impuls:        16 mJ / Ω  odpor můstku:           0,52 – 0,56 Ω 
roznětný proud:              2,12 A/4 ms 

Přívodní vodič: 0,3m,1m,2m,3m Číslo série: 09/17      Použití do: 09/19 
Musí být prodáváno v původním spotřebitelském balení. 
Pro použití pouze osobami staršími 18 let. 
Návod na bezpečnou likvidaci je uveden v Návodu k používání. 
 

 

 

CZ -VAROVÁNÍ

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
         otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření.

P250 Nevystavujte nárazům.

P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný 

         oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370 + P380 V případě požáru: Vykliďte prostor.

P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru. 

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

P501 Odstraňte obsah/obal jako součást nebezpečného 
          odpadu ve sběrném dvoře.

P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

 


