
znovu objevený stlačený vzduch



konečně, 

„Ucelený systém výroby stlačeného vzduchu“
UNIGY kombinuje důmyslný komplet nejnovější
technologie kompresové a sušící techniky,
špičkovou filtraci své třídy a výjimečný regulační
systém IntelliDrive v nejlepší dostupný celek. 

Schopnosti vyspělé konstrukce

Integrovaný kompresorový modul zahrnuje:
• vysoce efektivní ve své třídě nejlepší kompresorový stupeň
• integrovanou jímku na chladivo 
• vysoce výkonný separační systém
• integrované vedení vzduchu místo problémových hadic a spojů 

Regulační systém IntelliDrive zahrnuje:
• vysoce efektivní indukční motor
• integrovaný frekvenční pohon s regulací otáček
• virtuální převodku, zajišťující přizpůsobivost pohonu pro různé 

rozsahy tlaku
• špičkové ovládání a ochranu
• plynulý rozběh eliminující rázy

Vysoce účinný systém úpravy vzduchu poskytuje:
• velkoryse dimenzovaný, energeticky úsporný sušič vzduchu s 

cyklováním chodu
• dvoustupňovou filtraci minimalizující poklesy tlaku
• jemnou regulaci výstupního tlaku vzduchu

„Potřebuji systém výroby
stlačeného vzduchu,
který funguje spolehlivě
i v nejtvrdších
podmínkách.“



nejlogičtější kompresor na světě

UNIGY poskytuje…
• až 35 % úsporu energie

• maximální provozní přizpůsobivost
individuálním potřebám pracoviště

• maximum dodávaného vzduchu

• nejnižší spotřebu proudu při 
startu, plném i částečném výkonu

• omezení spotřebních dílů pro 
delší životnost a maximální 
provozní dostupnost

• neodmyslitelnou spolehlivost

• vysokou kvalitu filtrovaného a 
suchého vzduchu na výstupu

znovu objevený stlačený vzduch

…jednoho dne budou
možná všechny kompresory

vypadat jako tento.



konečně, vzduchový kompresor 

„Potřebuji vhodný,
snadno ovladatelný
systém, který může
růst s mým
podnikáním.“

UNIGY je úžasně snadno
ovladatelné kompresorové zařízení,
které dá vašemu podnikání něco
navíc a vaší mysli dodá klid.
Regulační jednotka IntelliDrive
usnadňuje život v mnoha směrech.

• Tichý provoz.
Nízká hlučnost je již dlouho považována
za známku kvality. Tichý systém UNIGY
můžete umístit  k místu spotřeby
vzduchu,  i když jsou v blízkosti lidé. 
• Snižuje náklady na instalaci
• Redukcí nákladů tlakových ztrát činí 

váš systém více efektivní 
• Snadno se obsluhuje a kontroluje za

provozu

• Frekvenční kapacitní regulace VFD.
UNIGY reaguje na změny potřeb vašeho
systému a udržuje tlak v systému pod
kontrolou; automaticky přizpůsobuje
výstup vzduchu a umožňuje tak:
• ušetřit až 35 % nákladů za energii
• docílit vyšší produktivity vzduchového

systému
• udržovat optimální výkon zařízení a 

příslušenství

• Kompresorový systém s 
virtuální převodkou, který
může růst s Vámi.
UNIGY pracuje účinně,
udržuje stálý tlak od
maximální kapacity při plném
provozu se zatížením 15 hp (11
kW) až po 30 % výkon před vypnutím.
Pro nejpřesnější ovládání systému
UNIGY s jednotkou IntelliDrive využívá
technologie virtuální převodky a  zvládá
tak i mezní výkon 5,5kW, 7,5kW nebo
11 kW. Tím poskytuje systému
bezkonkurenční přizpůsobivost a
možnosti regulace. UNIGY pracuje v
rozsahu nastavení pracovního tlaku,
který dovolí volbu optimálního tlaku
podle potřeb.



s nejsnadnější obsluhou na světě

• IntelliDrive dodává pružnost.
UNIGY může pracovat ve velkém
rozsahu vstupního napětí a typy bez
TAS mohou fungovat v sítích 50 i 60 Hz.
Potřebujete-li přemístit kompresor do
místa s jiným napájením, IntelliDrive
vám usnadní život.

UNIGY dokáže…
• přizpůsobit vzduchový systém vašemu

růstu
• zdvojnásobit vaši počáteční kapacitu
• omezit riziko nepřesné volby kapacity

Kapacita CFM

Tlak
PSIG

Rozsah UNIGY

7.5hp 5.5kW

bar

Kapacita m3/min

10hp 7.5kW
15hp 11kW



UNIGY šetří peníze snižováním
provozních nákladů. Tato úspora
nákladů je dodávána rok co rok.

• „Tempomat“ pro váš vzduchový 
systém
UNIGY má frekvenčně řízený regulátor
otáček. Ten udržuje tlak zcela pod
kontrolou a automaticky reguluje jeho
výstup, aby docílil nejvyšší efektivnosti
provozu. Tím zamezuje
plýtvání energií
způsobené
nadměrným tlakem
nebo chodem bez
zátěže.

• Optimální výkonnost při částečném 
zatížení 
Při menším zatížení má špičkový výkon
ve své třídě. IntelliDrive plynulou regulací
otáček zabraňuje cyklování a udržuje
stabilitu chodu, čímž snižuje jak provozní
náklady, a to až o 35 %, a také náklady
na údržbu. 

„I když jsme menší
podnik, musím
sledovat produktivitu
a vidět hodnotu v
každoročních
úsporách.“

konečně, 



nejúspornější vzduchový kompresor na světě

• Plynulý rozběh snižuje provozní 
náklady
IntelliDrive plynulostí náběhu prodlužuje
životnost stroje, protože časté vypínání a
rozběhy nehrozí přehřátím. Jakmile
UNIGY zjistí pokles odběru, stroj
automaticky vypne a znovu spustí
kdykoliv to je třeba.

• Provoz ve skupině několika strojů
Je-li zařazen jako jednotka pro
vyrovnávání tlaku, úspory energie
docílené samotným kompresorem jsou

násobeny dalšími úsporami v celé
skupině strojů.

• Vysoká produktivita při plné zátěži
Špičkového výkonu ve své třídě
dociluje UNIGY prvotřídní konstrukcí a
výrobním procesem kompresorového
stupně, což je spojeno se snížením
vnitřních ztrát; UNIGY je měřítkem pro
plné zatížení. 

UNIGY s
IntelliDriveUNIGY s
Intellidrive

Kompresor v reÏimu 
zapnuto / vypnuto

Celkové náklady

UNIGY s
Intellidrive

Kompresor v reÏimu 
zapnuto / vypnuto

Celkové náklady

aÏ 35 %úsporyenergie

Nákladyna energii
Nákladyna údrÏbu

Fixnínáklady

UNIGY s
Intellidrive

K or v reÏimu 
z o / vypnuto

C
é náklady

aÏ 35 %úsporyenergie

Nákladyna energii
Nákladyna údrÏbu

Fixnínáklady

Kompresor v režimu
zatíženo / odlehčeno



Dlouhodobá hodnota
Hodnota je více než pouhá cena.
Plné nasazení  specialistů na
stlačený vzduch, ať vlastních
zaměstnanců či  partnerů obchodní
sítě, znamená, že podpora firmy
Ingersoll Rand je vždy po ruce. 

Vedle dostupnosti náhradních dílů, je
tak po celém světě k dispozici
kvalifikovaný servis. 

Je snadné pochopit, proč hodnota
zařízení Ingersoll-Rand je po letech
používání vyšší  než hodnota jiných
zařízení stejného stáří.

konečně, 



„Je to více než
zařízení, já chci
obchodovat s lidmi,
kteří jsou připraveni
dodávat mi úplný
servis.“

• Především záruka jako standard
Na všechny kompresory Ingersoll-Rand
řadyUNIGY je standardně poskytována
záruka dva roky bez ohledu na počet
provozních hodin. Vedle standardní
záruky lze pro klid mysli
sjednat rozšíření
záručního servisu.
Podrobnosti Vám poskytne autorizovaný
zástupce Ingersoll-Rand. 

• Sady náhradních dílů
Prosté objednání sad náhradních dílů
zajistí, že máte po ruce správné díly, když
je třeba. Prestiž společnosti Ingersoll-
Rand je druhým aspektem, který
vám vše zjednoduší.

• Chladící kapalina
Ultra Coolant Plus
Standardně je už s
kompresory dodávána syntetická
chladící kapalina. I to šetří vaše náklady:
• snižuje tření a opotřebení
• má dlouhou provozní životnost
• umožňuje jednoduché odlučování 

kondenzátu
• má vysoký stupeň biologické 

odbouratelnosti

• Jednoduchý multifunkční 
display je jako zabudovaný 
servisní tým
Prodlouženým intervalem
servisu - buď ročně nebo
po 3000 hodinách - končí
UNIGY dohady o
termínech servisu
kompresoru. Pomáhá při tom
ukazatel intervalu požadované
údržby. Tento elektronický kouzelník
dokáže zobrazit:
• výstupní tlak zařízení
• celkové provozní hodiny
• časovač údržby
• denní čas
• indikátor závad
• sloupcový graf servisu v %
• ukazatel „opotřebení dílů“ při 20 %
• blikající LED při posledních 10 %
• varovné světlo, pokud termín údržby 

uplynul

Práce nutná při výměně náhradních dílů
je minimální. Nechcete-li tuto práci dělat
sami, rádi provedeme servis na místě.

kompresor s největší hodnotou na světě



Ať podnikáte v jakémkoliv oboru,
posuzování nejlepší hodnoty vyžaduje,
zaměření na to nejdůležitější.
Spolehlivost systému je obvykle to
základní, protože náklady na nápravu
následných potíží často převyšují
náklady na prevenci. Po zajištění této
základní potřeby se individuální
priority stávají důležitějšími.

Ingersoll-Rand nabízí 
• bezkonkurenční regionální podporu 

zákazníků
• více než 100 let osvědčenou kvalitu a 

spolehlivost
• investice do výzkumu a vývoje zajišťují 

vedoucí postavení
• širokou škálu systémů na stlačený vzduch 

a aplikačních řešení

UNIGY je systém vhodný pro skupinové
nasazení, pružný a snadno použitelný,
vhodný pro široký rozsah napájení a tlaku. A
co víc, servisní týmy Ingersoll-Rand Vám
pomohou vyto přednosti udržovat.

Nejlepší souhrnná hodnota … získat
co nejvíc ze své investice.

„Trvám na tom
nejlepším pro sebe i
svou společnost.“

konečně, 



nejoblíbenější kompresor na světě

Model

UNI-5TAS-7
UNI-5TAS-9
UNI-7TAS-7
UNI-7TAS-9
UNI-7TAS-12
UNI-11TAS-7
UNI-11TAS-9
UNI-11TAS-12

FUNKČNÍ PARAMETRY UNIGY TAS
Jmenovitý výkon Jmenovitý tlak Minimální kapacita Maximální kapacita

kW barg m3/min m3/min
5,5 7,0 0,48 0,88
5,5 9,0 0,62 0,76
7,5 7,0 0,48 1,19
7,5 9,0 0,62 0,99
7,5 12,1 0,66 0,71
11 7,0 0,48 1,70
11 9,0 0,62 1,45
11 12,1 0,66 1,13

Model na základové desce
80galonový vzdušník

120galonový vzdušník
272litrový vzdušník
500litrový vzdušník

Rozměry UNIGY
délka šířka výška hmotnost bez TAS hmotnost s TAS

palců mm palců mm palců mm liber kg liber kg
51,8 1315 28,8 731 32,9 835 685 307 780 350
53,1 1349 28,8 731 57,5 1460 945 429 1040 472
74,7 1897 28,8 731 57,5 1460 977 444 1072 487
51,6 1311 28,8 731 57,5 1460 913 415 1008 458
81,1 2059 28,8 731 57,5 1460 1034 470 1129 513

Model

UNI-5-8
UNI-5-10
UNI-7-8
UNI-7-10
UNI-7-14
UNI-11-8
UNI-11-10
UNI-11-14

VÝKONOVÉ PARAMETRY UNIGY
Jmenovitý proud Jmenovitý tlak Minimální kapacita Maximální kapacita

kW barg m3/min m3/min
5,5 8,0 0,48 0,88
5,5 10,4 0,62 0,74
7,5 8,0 0,48 1,19
7,5 10,4 0,62 0,99
7,5 13,8 0,66 0,71
11 8,0 0,48 1,70
11 10,4 0,62 1,45
11 13,8 0,66 1,13

Maximální kapacita je měřena podle ISO 1217 1996 příloha C · 80 & 120 galonové vzdušníky jsou vyráběny podle ASME VIII třída 1 · 272 & 500 litrové
vzdušníky jsou vyráběny podle EN 87/404



jednoduchý systém výroby stlačeného vzduchu

Ingersoll-Rand
ucelený vzduchový
systém

Správná volba k maximalizaci
produktivity a úspor energie.
Vedle odstranění problému s výběrem
jednotlivých součástí a snížení rostoucích
potřeb prostoru pro tradiční
kompresorovnu, poskytne vám UNIGY
Total Air system maximum efektivity,
spolehlivosti, přizpůsobivosti a produktivity.

Důmyslná integrace
Jde daleko za kombinaci kompresoru,
sušiče a filtru do jednoho celku; integrace
také:
• omezuje rozsah nespolehlivého

spojovací potrubí
• minimalizuje ztráty a poklesy tlaku
• integruje kompresor, sušič a regulaci do

optimálního celku se sníženou spotřebou
energie

• soustřeďuje celý systém do tiché
jednotky, která může být instalována
téměř kdekoliv

• poskytuje dostatek prostoru ke chlazení
a umožňuje bezproblémovou údržbu

Suchý a čistý stlačený vzduch
Správná kvalita vzduchu pro práci
Všechny typy UNIGY TAS jsou dodávány s
energeticky úspornou jednotkou pro úpravu
vzduchu obsahující vysoce výkonný sušič
vzduchu a filtrační systém pro odstranění
vody, oleje a mechanických nečistot z
proudícího vzduchu. Všechny součástky
jsou dokonale sladěny  k tomu, aby
kompresor dodával správnou kvalitu
vzduchu a umožnil prodloužení životnosti
nástrojů i vlastního příslušenství.

Vysoce efektivní součásti
V systému TAS řady UNIGY jsou použity
součástky nejvyšší kvality, která zajišťuje
maximální výkonnost a produktivitu
systému. Vysoce účinný kompresorový
prostor bez komplikací a nákladů tradiční
kompresorovny. Vybavení každého typu
UNIGY systému TAS zahrnuje…
• vysoce výkonný rotační šroubový kompresor

- udržující stálý tlak plynulou regulací 
otáček podle tlaku v systému

• energeticky úsporný, vymrazovací sušič,
• vysoce účinný filtr částic,
• vysoce účinný filtr mechanických nečistot,
• integrovaný vzdušník,
• integrované ovládání kompresoru a sušiče,
• vnitřní potrubí s nízkou tlakovou ztrátou,
• tichý, nehlučný provoz.



Přednosti jsou téměř bez hranic…
• konstrukce plug-and-play - omezuje

počet závad ve vzduchovém systému,
nesprávné dimenzování a instalaci,

• téměř žádné instalační náklady –
eliminuje 80 % instalačního času,
materiálu a nákladů,

• integrovaná konstrukce šetří cenný
prostor pro jiné využití,

• úspory energie po celou dobu životnosti
díky frekvenční regulaci otáček, vysoce
účinným konstrukčním prvkům a vnitřní
redukci tlaku,

• zvýšená produktivita díky lepší kvalitě
vzduchu – potlačení vlhkosti a koroze se
projeví v delší životnosti zařízení a
příslušenství,

• tichý provoz umožňuje instalaci blíže
místu použití, a tím snižuje potřebu
potrubí a ztráty tlaku.

Jedinečná schopnost UNIGY růst,
dovoluje dimenzovat systém pro dnešní
požadavky a snadno zvýšit kapacitu
podle budoucích potřeb, nebo
dimenzovat systém pro budoucnost a
pracovat s nejlepší efektivitou už dnes.
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Kompresory Ingersoll-Rand nejsou konstruovány, určeny ani schváleny pro dýchací systémy. Společnost Ingersoll-Rand neschvaluje speciální
zařízení pro použití vzduchu k dýchání a nenese odpovědnost ani závazky za kompresory použité pro dýchací zařízení.

Obsah těchto stránek nelze považovat za rozšíření závazků, ať vyjádřené nebo vyvozované, v souvislost s popisovaným produktem. Veškeré záruční
a smluvní podmínky prodeje  se řídí standardními prodejními podmínkami Ingersoll-Rand, které jsou na požádání k dispozici.

Trvalým cílem společnosti Ingersoll-Rand je zdokonalování produktů. Konstrukce a technické parametry se mohou měnit bez upozornění a
závazků.

www.air.irco.com


