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Popraw zyskowność
swojej firmy
Zwi´kszenie zysków Twojej firmy jest

g∏ównym celem, który przyÊwieca∏ firmie

Ingersoll-Rand podczas projektowania

zintegrowanych spr´˝arek Êrubowych z

serii UP.

AA wwii´́cc ww jjaakkii ssppoossóóbb uukk∏∏aadd sspprr´́˝̋oonneeggoo

ppoowwiieettrrzzaa mmoo˝̋ee ppoommóócc CCii ppoopprraawwiiçç

zzyysskkoowwnnooÊÊçç?? OOddppoowwiieeddêê,, ttaakk nnaapprraawwdd´́,, jjeesstt

bbaarrddzzoo pprroossttaa –– ppoopprrzzeezz zzaappeewwnniieenniiee jjaakk

nnaajjwwii´́kksszzeejj wwyyddaajjnnooÊÊccii pprrzzyy jjeeddnnoocczzeessnnyymm jjaakk

nnaajjnnii˝̋sszzyymm ccaa∏∏kkoowwiittyymm kkoosszzcciiee eekkssppllooaattaaccjjii.. 

Seria UP jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko

zintegrowanym uk∏adem spr´˝onego

powietrza. Jest to kompleksowe rozwiàzanie

zaprojektowane tak, aby stymulowaç

kluczowe czynniki wp∏ywajàce na zyskownoÊç

wspó∏czesnego przedsi´biorstwa. 

• Najwy˝sza niezawodnoÊç

• WydajnoÊç produkcji

• ElastycznoÊç pracy

• WydajnoÊç energetyczna i oszcz´dnoÊci

Przedstawiamy Rotacyjne spr´˝arki Êrubowe

z serii UP firmy Ingersoll-Rand stanowiàce

nowy standard wydajnoÊci.
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Najwyższa niezawodność 
• MMaakkssyymmaallnnyy cczzaass bbeezzaawwaarryyjjnneejj pprraaccyy

Ingersoll-Rand zapewnia niezawodnà eksploatacj´
urzàdzeƒ z serii UP oferujàc szerokà gam´
pakietów gwarancyjnych, w celu zapewnienia
bezpieczeƒstwa u˝ytkowania.

• IIllooÊÊçç ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ zzmmnniieejjsszzoonnaa oo 7700%% 
Inteligentna integracja elementów eliminuje
nieszczelnoÊci i spadki ciÊnienia, co maksymalnie
zwi´ksza niezawodnoÊç. 

Najwyższa wydajność
• WWii´́cceejj sspprr´́˝̋oonneeggoo ppoowwiieettrrzzaa 

zzaa zzaaiinnwweessttoowwaannee ppiieenniiààddzzee 
Nasze urzàdzenia o niedoÊcignionej wydajnoÊci
dostarczajà wi´cej spr´˝onego powietrza przy
mniejszej mocy, co przek∏ada si´ na dziesiàtki
tysi´cy z∏otych zaoszcz´dzonych w ciàgu roku 
w wydatkach na energi´.

• IInntteelliiggeennttnnee,, oosszzcczz´́ddnnee sstteerroowwaanniiee
Eliminuje straty na biegu ja∏owym dzi´ki
automatycznym w∏àczaniu / wy∏àczaniu spr´˝arki.

Niezrównana elastyczność 
• KKoommppaakkttoowwaa kkoonnssttrruukkccjjaa ppooddssttaawwyy

Ma∏a powierzchnia podstawy uwalnia cennà
powierzchni´ u˝ytkowà i zmniejsza koszt instalacji.

• IInnssttaallaaccjjaa ww ppoobbllii˝̋uu mmiieejjssccaa  
ooddbbiioorruu ppoowwiieettrrzzaa
Niezwykle ciche dzia∏anie urzàdzenia pozwala na
instalacj´ bli˝ej miejsca odbioru powietrza, co
redukuje koszty i zapewnia lepsze i
bezpieczniejsze warunki pracy.

Najwyższa produktywność
• PPrreeccyyzzyyjjnniiee rreegguulloowwaannee cciiÊÊnniieenniiee

Precyzyjnie regulowane ciÊnienie na wyjÊciu
pozwala uniknàç zbyt du˝ego zakresu ciÊnieƒ
pracy spr´˝arki, co wyd∏u˝a czas niezawodnego
funkcjonowania narz´dzi i urzàdzeƒ w instalacji
spr´˝onego powietrza. 
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• Nap´d z pasem typu Poly-V
Ulepszony uk∏ad nap´du

minimalizujàcy napi´cie pasa 

i podwy˝szajàcy wydajnoÊç powietrza.

• Zaawansowany system ch∏odzenia
Wysokosprawny, nadwymiarowy

kombinowany uk∏ad ch∏odzenia z

wylotem umieszczonym na górze w

celu ∏atwiejszego mocowania kana∏u

powietrza ch∏odzàcego. 

• ¸atwoÊç serwisowania
Przestrzenna konstrukcja u∏atwiajàca

serwisowanie.

• Niezwykle ciche dzia∏anie
Nadwymiarowa, wysokowydajna

dmuchawa montowana na silniku.

Ha∏as na poziomie zaledwie 65dB(A).

• Dwa poziomy sterowania
Automatyczny start / zatrzymanie lub

regulacja zaworem wlotowym, aby

osiàgnàç maksymalnà elastycznoÊç.

• Prosta diagnostyka
Wskaênik bie˝àcej pracy urzàdzenia,

czasu oraz ostrze˝eƒ o b∏´dach 

w celu u∏atwienia obs∏ugi 

i zmniejszenia czasu przestojów.

Nowatorskie rozwiązania

• WWyyssookkoosspprraawwnnyy zziinntteeggrroowwaannyy 
mmoodduu∏∏ sspprr´́˝̋aajjààccyy
W celu zapewnienia maksymalnej wydajnoÊci,
sprawnoÊci i ∏atwoÊci serwisowania, modu∏
spr´˝ajàcy, przewody ∏àczàce i system separacji
zosta∏y w ca∏oÊci zintegrowane w jednej prostej
konstrukcji. Zintegrowanie modu∏u
spr´˝ajàcego eliminuje nieszczelnoÊci i straty
ciÊnienia, co pozwala zwi´kszyç sprawnoÊç i
wydajnoÊç. Serwisowanie i konserwacja sà
niezwykle ∏atwe, dzi´ki nakr´canym wk∏adom
filtra oleju i separatora.
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W pełni zintegrowany układ
sprężonego powietrza z serii UP
Właściwy wybór, aby maksymalnie
podnieść produktywność
System ten eliminuje potrzeb´ dobierania

oddzielnych komponentów i redukuje wymóg du˝ej

powierzchni, którà zajmujà tradycyjne uk∏ady

spr´˝onego powietrza. System TAS 

zapewni Twojej firmie maksymalnà sprawnoÊç,

niezawodnoÊç, elastycznoÊç i produktywnoÊç. 

Inteligentna integracja
Rewolucyjny postęp 
Idàc znacznie dalej ni˝ po∏àczenie spr´˝arki,

osuszacza i filtrów w jednym, inteligentna integracja:

• Eliminuje po∏àczenia rurowe podatne 

na uszkodzenia.

• Minimalizuje straty i spadki ciÊnienia.

• Integruje spr´˝ark´, osuszacz i sterowanie 

w ramach energooszcz´dnego 

i zoptymalizowanego uk∏adu.

• ¸àczy ca∏y system dostarczania spr´˝onego

powietrza w jeden niezwykle cicho dzia∏ajàcy

uk∏ad, co pozwala na instalacj´ w niemal˝e

dowolnym miejscu.

• Nie zajmuje wiele miejsca co u∏atwia ch∏odzenie

i pozwala na serwisowanie bez ˝adnych

przeszkód.

Kompleksowy system
sprężonego powietrza
(TAS) firmy Ingersoll-Rand
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Suche i czyste sprężone
powietrze
Jakość powietrza odpowiednia dla
procesów w Twojej firmie

Wszystkie uk∏ady      sà dostarczane ze

zintegrowanym, energooszcz´dnym systemem

uzdatniania powietrza zawierajàcym osuszacz

powietrza i zestaw filtracyjny do usuwania 

z powietrza wilgoci, olejów i zanieczyszczeƒ. 

Wszystkie komponenty sà doskonale dobrane 

w celu wytworzenia w∏aÊciwej jakoÊci powietrza 

z myÊlà o wyd∏u˝eniu czasu pracy urzàdzeƒ 

i narz´dzi nap´dzanych spr´˝onym powietrzem. 

Wysokosprawne
komponenty
Ustanawiamy nowy standard 
w projektowaniu systemów 
System TAS       z serii UP sk∏ada si´ tylko 

z komponentów o najwy˝szej jakoÊci, aby zapewniç

sprawnoÊç i produktywnoÊç systemu na najwy˝szym

poziomie. Wysokosprawna kompresorownia bez

k∏opotów, komplikacji i kosztów zwiàzanych 

z tradycyjnà kompresorownià. Uk∏ady 

dostarczane sà w pe∏ni wyposa˝one w:

• WWyyssookkoosspprraawwnnàà sspprr´́˝̋aarrkk´́ ÊÊrruubboowwàà..

• EEnneerrggoooosszzcczz´́ddnnyy,, ccyykklliicczznnyy cchh∏∏ooddnniicczzyy oossuusszzaacczz

ppoowwiieettrrzzaa..

• WWyyssookkoosspprraawwnnyy ffiillttrr kkooaalleesscceennccyyjjnnyy..

• WWyyssookkoosspprraawwnnyy ffiillttrr cczzààsstteecczzkkoowwyy..

• ZZiinntteeggrroowwaannyy zzbbiioorrnniikk wwyyrróówwnnaawwcczzyy ppoowwiieettrrzzaa..

• ZZiinntteeggrroowwaannee sstteerroowwaanniiee sspprr´́˝̋aarrkkii ii oossuusszzaacczzaa..

• PPrrzzeewwooddyy ppoowwiieettrrzznnee oo nniisskkiimm ssppaaddkkuu cciiÊÊnniieenniiaa..

• WWyyssookkoosspprraawwnnyy sseeppaarraattoorr wwiillggooccii..

• SSyysstteemm cciicchhoobbiiee˝̋nnyy..

KorzyÊci wymieniaç mo˝na bez koƒca...

3 Prosta konstrukcja typu plug-and-play -

eliminuje g∏ównà przyczyn´ uszkodzeƒ 

w uk∏adach spr´˝onego powietrza, tj.

niew∏aÊciwy dobór elementów i ich instalacj´.

3 Praktycznie brak kosztów instalacji – eliminuje

80% kosztów materia∏ów i czasu poÊwi´conego

na instalacj´.

3 Wewn´trzne upakowanie pozwala zaoszcz´dziç

cennà powierzchni´ do wykorzystania do innych

celów.

3 Wysokosprawne komponenty zapewniajà

energooszcz´dnoÊç przez ca∏y okres

u˝ytkowania.

3 Zwi´kszona produktywnoÊç dzi´ki lepszej jakoÊci

powietrza – w wyniku eliminacji wody i korozji

wyd∏u˝a si´ trwa∏oÊç urzàdzeƒ i narz´dzi.

3 Niezwykle ciche dzia∏anie urzàdzenia pozwala

na instalacj´ bli˝ej miejsca u˝ytkowania

powietrza, co pozwala wyeliminowaç dziesiàtki

metrów przewodów powietrznych i kosztowne

spadki ciÊnienia.
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Dwustopniowy zestaw
filtracyjny
Czyste sprężone powietrze, które
podnosi wydajność 
• Dwa stopnie filtracji zapewniajà najlepszà

wydajnoÊç, redukujà spadki ciÊnienia 

i wyd∏u˝ajà bezawaryjny czas pracy. 

• Odfiltrowywanie czàsteczek o wielkoÊci 

do 1 mikrona, co jest najlepszym parametrem 

w tej klasie urzàdzeƒ.

• Usuwanie czàsteczek oleju o wielkoÊci 

do 0,01 mikrona.

• Wi´ksza trwa∏oÊç elementów, ni˝sze spadki

ciÊnienia.

• Lepsza jakoÊç powietrza dostarczanego do urzàdzeƒ

wyd∏u˝a czas bezawaryjnego u˝ytkowania.

Energooszczędny, chłodniczy
osuszacz powietrza
Suche powietrze, które podnosi
wydajnoÊç 
• Osuszacz cykliczny – w przeciwieƒstwie do

tradycyjnych osuszaczy, które pracujà w sposób

ciàg∏y, automatycznie wy∏àcza si´ wraz 

ze spr´˝arkà.

• Niskostratny wymiennik ciep∏a ze

stali nierdzewnej o wysokiej

sprawnoÊci temperaturowej i

trwa∏oÊci.

• Elektromagnetyczny zawór

spustowy i wysokosprawny

separator wilgoci do usuwania

skroplin.

• Eliminuje korozj´ przewodów,

która jest przyczynà przedwczesnego

zu˝ycia narz´dzi i uszczelek.
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Inteligentna integracja
Zaawansowane techniki upakowania
elementów podnoszące niezawodność i
czas bezawaryjnej pracy 
• Ch∏odzenie zintegrowane ze wspólnà

dmuchawà, aby zapewniç ch∏odzenie przez

100% czasu pracy spr´˝arki.

• Konstrukcja przestrzenna u∏atwiajàca

serwisowanie.

• Filtr wst´pny wyd∏u˝ajàcy trwa∏oÊç ch∏odnicy i

redukujàcy spadki ciÊnienia.

• Uproszczony uk∏ad przewodów – eliminacja

potencjalnych nieszczelnoÊci. 

• Upuszczanie kondensatu w jednym punkcie

zamiast w kilku, co dodatkowo eliminuje

przecieki.

• Opatentowana oddzielna komora ch∏odzàca

umo˝liwia zaawansowane sterowanie

przep∏ywem w uk∏adzie ch∏odzenia i obni˝a

poziom generowanego ha∏asu.



Gwarancja na
najkorzystniejszych
warunkach jako standard

• 1122 –– mmiieessii´́cczznnaa oocchhrroonnaa ggwwaarraannccyyjjnnaa

Wszystkie spr´˝arki Serii UP firmy Ingersoll-Rand

posiadajà kompleksowy pakiet rocznej gwarancji

niezale˝nie od czasu pracy.

• PPaakkiieett ddooddaattkkoowweejj oobbss∏∏uuggii sseerrwwiissoowweejj AAiirrCCaarree

Dost´pne sà ró˝ne

opcje rozszerzenia

gwarancji i

zapewnienia niezak∏óconej eksploatacji dzi´ki

us∏udze Ingersoll-Rand AirCare. Aby uzyskaç

bardziej szczegó∏owe informacje prosimy o

kontakt ze sprzedawcà urzàdzeƒ Ingersoll-Rand.

Chłodziwo 
Ultra Plus
Wszystkie urzàdzenia standardowo

wyposa˝one sà w zaawansowane

syntetyczne ch∏odziwo Ultra-

Plus firmy Ingersoll-Rand.

• Wyd∏u˝ona trwa∏oÊç 

ch∏odziwa do 9000 godzin. 

• Prosta separacja kondensatu.

• Wysoki stopieƒ biodegradacji.

Łatwość serwisowania

Firma Ingersoll-Rand skonstruowa∏a systemy z serii UP

z myÊlà o ∏atwoÊci ich serwisowania. Nakr´cany filtr

oleju i separator w po∏àczeniu z okresem 3000/9000

godzin mi´dzy serwisami czynià ˝ycie prostszym.

Twój sprzedawca systemów spr´˝onego powietrza

firmy Ingersoll-Rand zaleci najtaƒszy harmonogram

konserwacji, aby nowe urzàdzenie dzia∏a∏o bez

najmniejszych problemów przez ca∏e lata. 

• WWyyÊÊwwiieettllaacczz wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyy uu∏∏aattwwiiaajjààccyy

sseerrwwiissoowwaanniiee

Utrzymuje wydajnoÊç twojej

maszyny na najwy˝szym

poziomie. Przy pomocy

opcjonalnego wskaênika

wymaganych przeglàdów

wyeliminuj niepewnoÊç, kiedy

je przeprowadziç.

Zestawy części wszystko
upraszczają

W prosty sposób zamówisz zestawy cz´Êci

zamiennych, dzi´ki czemu b´dziesz je mieç pod

r´kà zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz. Reputacja

firmy Ingersoll-Rand w zakresie dost´pnoÊci 

i niezawodnoÊci cz´Êci zamiennych do spr´˝arek

nie ma sobie równych.
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Niezrównana wydajność.
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* wydajnoÊç wed∏ug ISO 1217 1996 aneks C. † Poziom ha∏asu wed∏ug ISO 2151; 2004 aneks C

WWyymmiiaarryy ii wwaaggii
Urzàdzenia montowane na podstawie monta˝owej i zbiorniku wyrównawczym

d∏ugoÊç szerokoÊç wysokoÊç waga waga
mm cal mm cal mm cal kg funt kg funt

Bez systemu
uzdatniania powietrza

PPooddssttaawwaa mmoonnttaa˝̋oowwaa 1042 41 734 28,9 914 36 330 725 295 650
Na zbiorniku 270 l. 1308 51,6 737 28,9 1541 60,7 455 1003 420 925
Na zbiorniku 500 l. 2062 81 737 28,9 1541 60,7 490 1080 454 1000

DDaannee tteecchhnniicczznnee zzeessttaawwuu TTAASS
CiÊnienie robocze

Spr´˝arka Zestaw WydajnoÊç*
Typ spr´˝arki kW bar(g) bar(g) m3/min CFM    dB(A)†

DDaannee tteecchhnniicczznnee zzeessttaawwuu -- Bez systemu uzdatniania powietrza
CiÊnienie  
robocze        WydajnoÊç*

Typ spr´˝arki kW bar(g) m3/min CFM dB(A)†

UP5-4-8 4 8 0,55 19.5 65+3
UP5-4-10 4 10 0,45 16 65+3
UP5-5-8 5,5 8 0,82 29 65+3
UP5-5-10 5,5 10 0,74 26 65+3
UP5-5-14 5,5 14,5 0,51 18 65+3
UP5-7-8 7,5 8 1,08 38 65+3
UP5-7-10 7,5 10 0,96 34 65+3
UP5-7-14 7,5 14,5 0,68 24 65+3
UP5-11c-8 11,5 8 1,60 56,5 65+3
UP5-11c-10 11,5 10 1,42 2506 65+3
UP5-11c-14 11,5 14,5 1,08 38 65+3

UP5-4TAS-8 4 8 7,3 0,55 19.5 65+3
UP5-4TAS-10 4 10 9,3 0,45 16 65+3
UP5-5TAS-8 5,5 8 7,3 0,82 29 65+3
UP5-5TAS-10 5,5 10 9,3 0,74 26 65+3
UP5-5TAS-14 5,5 14,5 13,8 0,51 18 65+3
UP5-7TAS-8 7,5 8 7,3 1,08 38 65+3
UP5-7TAS-10 7,5 10 9,3 0,96 34 65+3
UP5-7TAS-14 7,5 14,5 13,8 0,68 24 65+3
UP5-11cTAS-8 11 8 7,3 1,60 56,5 65+3
UP5-11cTAS-10 11 10 9,3 1,42 50 65+3
UP5-11cTAS-14 11 14,5 13,8 1,08 38 65+3
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