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Niezawodny, wydajny, niski 

koszt eksploatacji
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d Dostarczenie czystego, suchego, sprężonego powietrza

jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań, w

których wilgoć lub zanieczyszczenia mogą spowodować

korozję układów, uszkodzenia narzędzi i urządzeń czy

też pogorszenie jakości produktów oraz procesów po

użyciu sprężonego powietrza.
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Czyste, niezawodne, suche powietrze  

Urządzenia zapewniają kompletne rozwiązania w szerokim zakresie

zastosowań, takich jak:

• małe aplikacje np. czyszczenie na sucho.

• procesy petrochemiczne.

• branża motoryzacyjna.

• produkcja przemysłowa.

• olej i gaz.

Skonstruowane dla optymalnej wydajności

Etapowa filtracja usuwa substancje zanieczyszczające układ. Stosowanie

osuszaczy ziębniczych firmy Ingersoll Rand zapewni czyste i suche

powietrze, co oznacza mniejszą korozję w układzie rozprowadzającym

powietrze, mniejsze uszkodzenia narzędzi, urządzeń oraz ograniczenie

ewentualnego zanieczyszczenia w procesie produkcji.    

Firma Ingersoll Rand poprzez cechy konstrukcyjne swoich urządzeń,

gwarantujące stały ciśnieniowy punkt rosy, spełnia przemysłowe

standardy ISO 7183 zapewniając tym samym wysoką jakość 

sprężonego powietrza.

Niski koszt eksploatacji

Osuszacze ziębnicze firmy Ingersoll Rand cechuje wysoka wydajność przy

małych wymiarach, a dzięki niskiemu spadkowi ciśnienia redukują zużycie

energii. Instalacja, obsługa oraz konserwacja jest szybka i prosta.  

Osuszacze ziębnicze firmy Ingersoll Rand wyróżnia

konstrukcja gwarantująca stały ciśnieniowy punkt

rosy dla każdego obciążenia zapewniając ciągłą

jakość osuszonego powietrza spełniającą

przemysłowe standardy ISO 7183.

Korozja

Uszkodzone wykończenie
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Optymalny wybór

Panel sterowania: D12IN-A do D480IN-A 

• Kompletnie wyposażony, wielofunkcyjny panel sterowania.

•Tryb oszczędności energii – wyłącza osuszacz w czasie

niewielkiego obciążenia.

• Wyświetlacz alarmowy:

– wysoki i bardzo wysoki punkt rosy.

– niski punkt rosy.

– uszkodzenie sondy.

• Wskaźnik prędkości wentylatora.

• Kontakt alarmu zdalnego.

• Okresy serwisowania.

• Historia ostatnich 10 alarmów.

Seria 'D' osuszaczy ziębniczych - jedna seria do wszystkich zastosowań.

Urządzenia te posiadają niewielką powierzchnię oraz kompletne rozwiązania 

w przystępnej cenie do zastosowań z zakresu od czyszczenia na sucho 

poprzez warsztaty samochodowe do zastosowań produkcyjnych.

Elektroniczny zawór spustowy: D12IN-A do D480IN-A

Programowalny elektroniczny zawór spustowy jest całkowicie regulowany

w celu zminimalizowania strat powietrza.

• Łatwa regulacja na panelu sterowania celem dopasowania do

wszystkich możliwych warunków pracy.

• Potwierdzona niezawodność – tysiące urządzeń w użyciu.

• Posiada filtr sitowy do szybkiej konserwacji.
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Panel sterowania: D600IN-A do D950IN-A 

Posiada wszystkie główne funkcje do sprawdzania 

i monitorowania urządzenia:

• Tryb oszczędności energii – wyłącza osuszacz 

w czasie niewielkiego obciążenia.

• Wyświetlacz alarmowy:

– punkt rosy – wysoka/niska temperatura.

– wysoka temperatura otoczenia.

– awaria spustu kondensatu.

• Terminal zdalnego sygnału alarmu. 

• Terminal zdalnego alarmu awarii spustu kondensatu.

• Historia ostatnich 10 alarmów.

Panel sterowania: D1300IN-A do D5400IN-A 

Ta seria ma wszystkie główne funkcje, jakich możesz

oczekiwać do sprawdzania i monitorowania urządzenia:

• Tryb oszczędności energii – wyłącza osuszacz w czasie

niewielkiego obciążenia.

• Wyświetlacz alarmowy:

– punkt rosy – wysoka/niska temperatura.

– wysoka temperatura otoczenia.

– awaria spustu kondensatu.

• Terminal zdalnego sygnału alarmu. 

• Terminal zdalnego alarmu awarii spustu kondensatu.

• Zdalne WŁ/WYŁ.

• Historia ostatnich 50 alarmów.

Elektroniczny spust kondensatu „No-Loss”: 

D600IN-A do D5400IN-A

Wydajny elektroniczny spust kondensatu eliminuje konieczność

ustawiania fabrycznego urządzenia.  

• Zastosowano najnowocześniejsze oprogramowanie w

połączeniu ze specjalnym interfejsem przetwornika do

mierzenia obecności skroplin, uruchomienie następuje tylko 

w razie potrzeby. 

• Stałe monitorowanie zapewnia szybkie i efektywne wydalenie

skroplin bez straty sprężonego powietrza. 



6 Osuszacze chłodnicze

Zaawansowane funkcje kontrolne

mikroprocesora: D4620IN-W do D22800IN-W

oraz D6600IN-A do D13500IN-A

• punkt rosy – wysoka/niska temperatura.

• wyświetlacz temperatury powietrza wlotowego.

• temperatura powietrza wylotowego.

•wielopoziomowe menu umożliwiające 

programowanie użytkownikowi.

• beznapięciowy kontakt alarmu ogólnego.

Niezawodna konstrukcja 

Sprężarki spiralne z materiałów antykorozyjnych zapewniają

długą żywotność konstrukcji. Cechuje je mała ilość części

zużywających się, pełne wyposażenie i monitoring pod

kątem niezawodności, a także ochrona IP54.

Dlatego jest to optymalna inwestycja w przypadku

zapotrzebowania na znaczne ilości powietrza – im więcej,

tym lepiej! 

Każde urządzenie posiada zaawansowany

mikroprocesorowy układ sterowania z wielopoziomowym

menu, ochroną hasłem i alarmami.     

Urządzenia o pojemności ponad 150 m3/min posiadają

dodatkowo oprogramowanie do autodiagnostyki oraz 

są w stanie zredukować zużycie energii w czasie

zmniejszonego zapotrzebowania.
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Klasa 5 < 7ºC Klasa 4 < 3ºC Moc Zasilanie Podłączanie Wymiary Maksymalne 

Model Punkt Rosy Punkt Rosy nominalna do linii Szerokość Długość Wysokość Ciężar ciśnienie

powietrza

m3/min m3/hr m3/min m3/hr kW V / Ph / Hz in mm mm mm kg bar g

FAD 20ºC FAD 20ºC FAD 20ºC FAD 20ºC

Chłodzenie powietrzem

D12IN-A 0.2 12 0.2 9.6 0.12 230/1/50
3/8" 305 360 402 17 14

D25IN-A 0.4 25 0.3 20.0 0.12 230/1/50
3/8" 305 360 402 23 14

D42IN-A 0.7 42 0.6 33.6 0.18 230/1/50
1/2" 389 431 452 25 14

D54IN-A 0.9 54 0.7 43.2 0.18 230/1/50
1/2" 389 431 452 26 14

D72IN-A 1.2 72 1.0 57.6 0.20 230/1/50
1/2" 389 431 452 26 14

D108IN-A 1.8 108 1.4 86.4 0.41 230/1/50
3/4" 420 515 562 33 14

D144IN-A 2.4 144 1.9 115.2 0.47 230/1/50
3/4" 420 515 562 38 14

D180IN-A 3.0 180 2.4 144.0 0.61 230/1/50
3/4" 420 515 562 43 14

D240IN-A 4.0 240 3.2 192.0 0.68 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 76 14

D300IN-A 5.0 300 4.0 240.0 1.04 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 87 14

D360IN-A 6.0 360 4.8 288.0 1.04 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 87 14

D480IN-A 8.0 480 6.4 384.0 1.40 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 110 14

D600IN-A 12.0 720 10.0 600.0 1.85 230/1/50 2" 720 780 1425 120 14

D780IN-A 15.6 936 13.0 780.0 1.98 400/3/50 2" 720 780 1425 130 12

D950IN-A 19.0 1140 15.8 950.0 2.58 400/3/50 2" 720 780 1425 150 12

D1300IN-A 26.0 1560 21.7 1300.0 3.40 400/3/50 3" 784 1388 1585 260 12

D1410IN-A 28.2 1692 23.5 1410.0 3.40 400/3/50 3" 784 1388 1585 270 12

D1890IN-A 37.8 2268 31.5 1890.0 5.30 400/3/50 3" 784 1388 1585 300 12

D2520IN-A 50.4 3024 42.0 2520.0 6.88 400/3/50 DN 100 914 1388 1585 330 12

D3000IN-A 60.0 3600 50.0 3000.0 7.81 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 420 12

D4200IN-A 84.0 5040 70.0 4200.0 11.29 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 520 12

D4800IN-A 96.0 5760 80.0 4800.0 12.91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 620 12

D5400IN-A 108.0 6480 90.0 5400.0 12.91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 720 12

D6600IN-A 127.0 7618 102.7 6162.0 9.90 400/3/50 DN 150 910 1940 1447 624 14

D9000IN-A 160.5 9630 130.4 7822.0 11.00 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1077 14

D11400IN-A 204.1 12249 165.9 9952.0 14.35 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1102 14

D13500IN-A 261.5 15692 212.9 12772.0 19.84 400/3/50 DN 250 1150 3390 2210 1850 12

Chłodzenie wodą

D4620IN-W 81.8 4909 65.8 3948.0 5.23 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 560 14

D5400IN-W 104.7 6282 84.1 5045.0 6.76 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 526 14

D6600IN-W 133.6 8015 105.7 6343.0 9.00 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 659 14

D9000IN-W 163.8 9825 131.6 7897.0 10.47 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1055 14

D11400IN-W 209.8 12588 168.5 10113.0 14.23 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1065 14

D13500IN-W 267.6 16055 214.6 12876.0 19.40 400/3/50 DN 250 2975 1165 1980 1730 12

D18000IN-W 372.1 22326 300.3 18017.0 23.70 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2750 12

D22800IN-W 471.5 28291 380.0 22802.0 31.54 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2785 12

Uwagi:

1) Dane dotyczą następujących warunków: dostarczane powietrze atmosferyczne 20°C/1 bar a, ciśnienie 7 bar g, temperatura otoczenia 25°C, temperatura powietrza wlotowego

35°C, temperatura wpływającej wody = 30°C, średnia temperatura skraplania = 40°C, określone ciśnienie punktów rosy zgodne ze standardami ISO 8573-1:2001.

Maksymalna temperatura wlotowa Maksymalna temperatura otoczenia

D12IN-A do D5400IN-A 60 °C D12IN-A do D950IN-A 50 °C

D6600IN-A do D13500IN-A 65 °C D1300IN-A do D13500IN-A 46 °C

D4620IN-W do D22800IN-W 65 °C D4620IN-W do D22800IN-W 46 °C

Podłączenia BSP (cale)

D4620IN-W do D6600IN-W 1 1/2"

D9000IN-W do D22800IN-W 2"

Jeśli zamontowany jest opcjonalny zawór „Pressostatic” do D13500IN-W, D18000IN-W i D22800IN-W, przyłącze wpływającej wody zamienia się na dwa przyłącza BSP 1 1/2".

Dane techniczne 



Właściwości

Klasy jakości sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2001

Klasy Cząstki stałe - Maks. liczba cząstek na m3

Ciśnieniowy Olej (wraz z parą)
jakości punkt rosy ºC mg/m3

0.1-0.5 mikron 0.5-1 mikron 1-5 mikron

0 Jak określone przez użytkownika lub producenta i bardziej wymagające niż Klasa 1 

1 100 1 0 -70ºC 0.01

2 100, 000 1000 10 -40ºC 0.1

3 nie określana 10,000 500 -20ºC 1

4 nie określana nie określana 1,000 3ºC 5

5 nie określana nie określana 20,000 7ºC nie określana 

6 nie określana nie określana nie określana 10ºC nie określana 

Właściwości Chłodzenie powietrzem Chłodzenie wodą

D12IN-A D240IN-A D600IN-A D1300IN-A D6600IN-A D4620IN-W D13500IN-W

do do do do do D13500IN-A do do

D180IN-A D480IN-A D950IN-A D5400IN-A D11400IN-A D11400IN-W D22800IN-W

Wskazanie punktu rosy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Przełącznik wł/wył ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Terminal zdalnego 
sygnału alarmu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zdalne sterowanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tryb oszczędności energii ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zdalny przełącznik WŁ/WYŁ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Przełącznik wysokiego 
ciśnienia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zmienna prędkość wentylatora ✓ ✓

Przełącznik ciśnieniowy 
wentylatora ✓ ✓ ✓ ✓

Historia ostatnich 10 alarmów ✓ ✓ ✓

Historia ostatnich 50 alarmów ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bocznikowy zawór rozmrażania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elektroniczny spust 
kondensatu No - Loss ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elektroniczny zawór spustowy ✓ ✓

Wewnętrzny filtr wstępny ✓ ✓

8 Osuszacze chłodnicze

•Czy niska jakość sprężonego powietrza

pogorszy zdolność produkcyjną, oszczędność

kosztów oraz standardy jakości produktu?

• Jakie wewnętrzne i zewnętrzne warunki

otoczenia wpływają na jakość sprężonego

powietrza wytwarzanego przez mój system?

W celu określenia zapotrzebowania klasyfikacji

przemysłowej, należy zadać sobie poniższe

proste pytania:

•Czy sprężone powietrze wpływa na mój

proces produkcji i jakość produktów

końcowych?

Zachowanie jakości powietrza jest tak ważne, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała sześć klas

jakości sprężonego powietrza, tak jak podano w normie ISO 8573-1:2001.



Energia i środowisko

Tryb oszczędności energii wyłącza osuszacz w czasie niewielkiego obciążenia.  

Urządzenia D12IN-A do D950IN-A są przeznaczone do temperatur otoczenia 50°C, a

urządzenia powyżej tej serii do 46°C – wystarcza to do szerokiego zakresu zastosowań.

Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku

D12IN-A do D480IN-A R134A

D600IN-A do D5400IN-A R507

D6600IN-A do D13500IN-A R407C

D4620IN-W do D22800IN-W R407C

Ingersoll Rand oferuje wiodące na rynku produkty i rozwiązania, umożliwiające

przedsiębiorstwom na całym świecie redukcję zużycia energii oraz kosztów, a zarazem

zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Od sprężarek zmniejszających

zużycie energii do elektrycznych pojazdów na pola golfowe, w których emisja substancji

szkodliwych jest bliska zeru, Ingersoll Rand zapewnia wiedzę, doświadczenie i rozwiązania,

dzięki którym naszym klientom łatwiej jest osiągnąć założone cele ekologiczne.
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Działanie globalne, obsługa lokalna

Ingersoll Rand posiada biura, sklepy i centra obsługi klientów

na całym świecie.

Ingersoll Rand przywiązuje wagę do innowacyjności, która

zwiększy twoją zdolność produkcyjną i zyski. Oczekuj więcej

od Ingersoll Rand. Dostarczamy ci kompletne rozwiązania.
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Firma Ingersoll Rand dostarcza produkty i usługi bezpośrednio lub przez

dystrybutorów do klientów w blisko 200 krajach.



UltraCare

Filtrowanie powietrza    

Do następnej generacji filtrów sprężonego powietrza firmy

Ingersoll Rand należy nasz nowy wskaźnik planowanego

czasu wymiany wkładu filtracyjnego (ERI). Doskonałe

podejście do problemu konserwacji filtrów, które zapewnia

prawdziwe i mierzalne korzyści dla ciebie, twojej firmy i

naszego środowiska. 

Stosując filtry firmy Ingersoll Rand osiągniesz niewielką

ogólną stratę ciśnienia przy obróbce powietrza. Proaktywne

serwisowanie zapewnia, że koszt straty ciśnienia jest

utrzymywany na najniższym możliwym poziomie.

Zareagowanie na problemy kosztuje więcej pieniędzy 

i może wpłynąć na twoją zdolność produkcyjną.

(więcej szczegółów znajdziesz w naszej broszurze na temat

filtracji powietrza).

Pomagamy utrzymać czysty biznes

Wiele może się zdarzyć (i zdarzy się) w

trakcie eksploatacji systemu sprężonego

powietrza. Przy coraz większej konieczności

jak najlepszego wykorzystania maszyn

niezbędne jest ograniczanie strat w produkcji

spowodowanych nieplanowaną konserwacją 

i przestojami. Dlatego oferujemy UltraCare. 

Dostosowana do potrzeb i elastyczna umowa

utrzymania urządzeń, zapewniająca planowe

wykonywanie czynności konserwacyjnych

przez autoryzowanych serwisantów 

Ingersoll Rand i gwarantująca zwiększenie

niezawodności systemu oraz najniższe

zużycie energii. UltraCare eliminuje

nieplanowane przestoje i kosztowne naprawy.

Jeśli zamontowany jest filtr wstępny firmy

Ingersoll Rand, masz 5 lat bezproblemowego

korzystania z całego osuszacza.

Wszystko w cenie!
• Nieograniczone godziny pracy.

• Całkowity brak problemów.

(więcej szczegółów znajdziesz 

w naszej broszurze UltraCare).

11Osuszacze chłodnicze



Sprężarki Ingersoll Rand nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone lub rekomendowane do wspomagania oddychania. Ingersoll Rand nie zaleca swoich

urządzeń jako specjalistycznego sprzętu w zakresie wspomagania oddychania i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie sprężarek do takich celów.

Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie rozszerza wyraźnych lub domniemanych gwarancji lub zobowiązań dotyczących produktu w nim

opisanego. Wszelkie takie gwarancje lub inne warunki zakupu produktów są zgodne ze standardowymi warunkami zakupu takich produktów Ingersoll Rand,

dostępnymi na żądanie.

Ulepszanie produktów jest stałym celem Ingersoll Rand. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub powstania jakichkolwiek

zobowiązań.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii.  Luty 2009 © 2009 Ingersoll-Rand Company Limited   CPN 23292535

Ingersoll Rand Industrial Technologies zapewnia produkty, usługi i rozwiązania mające na celu poprawę

efektywności oraz produktywności naszych klientów z sektora przemysłowego oraz handlu i usług. Nasza

zróżnicowana oferta innowacyjnych produktów zawiera sprężarki, elementy systemu sprężonego powietrza,

narzędzia, pompy, systemy transportu materiałów i płynów oraz przyjazane dla środowiska mikroturbiny. Wnosimy

również wkład w poprawę produktywności poprzez rozwiązania stworzone przez Club Car®, światowego lidera w

pojazdach użytkowych stosowanych w golfie oraz przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. 

air.ingersollrand.com

Ingersoll Rand Industrial Technologies

ul. Nowiniarska 1 m 1

PL 00-235 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 635 7245

Fax: +48 22 635 7332

Email:  ir_poland@eu.irco.com
Member of Pneurop


