
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

OEM step-by-step manuál 
 

V tomto dokumentu se dozvíte, jak si pořídit jednotky na míru s vlastní barvou, logem a 
příslušenstvím. Je zde popsaná výroba a vše, co je k ní potřeba. 
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Úvod 
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro OEM verzi produktů Unipi. Než budeme moci Vaši 
novou jednotku přizpůsobenou Vašim potřebám dodat, budeme od Vás potřebovat určité 
informace. Ty jsou pro nás nezbytné pro zajištění toho, že výsledný produkt bude odpovídat 
Vašemu přání.  

 

Celý proces od okamžiku zadání objednávky až po její doručení zabere cca 15 týdnů.  

 

1. Barva a grafická příprava prototypu – 1 týden 

2. samotná výroba prototypu – 4 týdny 

3. potvrzení podoby prototypu zákazníkem – cca 1 týden 

4. sériová výroba – 6-8 týdnů 

5. doručení – 1 týden 
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Proces výroby OEM varianty produktů Unipi má celkem 5 kroků: 

Fáze I. 

prototypová část – vytvoření návrhu kovového šasi produktu 

Fáze II. 

schválení prototypu 

výběr způsobu balení a součástí příslušenství 

Fáze III. 

objednávka sériové výroby 

sériová výroba, naskladnění, balení a následné odeslání zákazníkovi 

 

Fáze I. 
 

 
 

  

Zákazník

•výběr RAL barvy prototypu
•poslání podkladů pro laserování

Unipi

•kontrola dostupnosti barvy
•vytvoření návrhu designu

Zákazník

•schválení designu
•platba prototypu

Unipi

•výroba prototypu
•zaslání prototypu

https://www.unipi.technology/cs/
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1. Prototyp 
Zákazníci mají díky flexibilitě technologií použitých k výrobě Neuronů a Axonů možnost vytvořit 
si vlastní návrh prototypu. Vaším požadavkům tak může být přizpůsobeno logo, značení i 
barva produktu.  

Výběr barvy  
Pro výběr barvy má zákazník dvě možnosti – výběr barvy z nabízené palety a výběr vlastní 
barvy. Všechny barvy se zadávají v RAL indentifikaci. V případě výběru barvy z palety není 
třeba dalšího potvrzení.  
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Alternativou je výběr vlastní barvy – inspiraci lze nalézt např. ZDE. 

Barva mimo uvedenou paletu ale musí být nejprve schválena a zákazník musí počítat s 
několikadenním prodloužením celého procesu. Během této doby zjišťujeme dostupnost a 
realizovatelnost dané barvy. 

Upozornění: Důrazně doporučujeme vybírat takovou barvu, která je kontrastní se základní barvu 
kovu (barva hliníku). Veškeré značení produktů OEM jednotek je standardně vyvedeno v barvě 
kovu a při nesprávném výběru barvy by mohlo být značení špatně čitelné.  

 

Grafická úprava 
Pokud si přejete na jednotku nanést vlastní logo či jiné grafické prvky, je třeba zaslat 
požadované grafické prvky společně s popisem jejich umístění a orientace. Pro výrobu 
potřebujeme následující údaje: podrobný popis, nákres, grafické znázornění 

Jako základ pro svůj návrh využijte šablony ve formátech PDF.  

Pro OEM verzi jednotku Neuron S103 využijte šablonu na tomto odkazu. 

Pro OEM verzi jednotky Axon S105 využijte šablonu na tomto odkazu. 

Je možné vytvořit prototyp jiného typu dle dohody. 

Grafické návrhy přijímáme ve formátech .ai, .svg či vektorovém formátu .pdf.  

Návrhy a další informace potřebné pro vytvoření prototypu vyplňte, prosím, do formulaře 
v tomto odkazu. 

Po obdržení podkladů z nich vytvoříme grafický návrh jednotky. Ten Vám následně zašleme ke 
schválení. Pokud návrh schválíte, po zaplacení je odeslán do výroby.  

Upozornění: Z technických důvodů by měly všechny vektorové linie grafického návrhu mít 
tloušťku alespoň 0,188 mm. Při menší tloušťce nejsme schopni zajistit správné vygravírování 
požadovaných prvků. Důrazně proto doporučujeme nepoužívat složité grafické prvky, drobné 
písmo, drobné detaily apod. 
 

https://www.unipi.technology/cs/
http://www.ralcolor.com/
https://drive.google.com/open?id=1GM3HgKYS9C1aKDxZ-ROlR_qZoMSCLTgH
https://drive.google.com/open?id=1TXi6cmEz_YXN_bk90SANC_9ZJj20IUcO
https://form.jotformeu.com/73452442095355
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Platba prototypu  
Před odesláním prototypu do výroby Vám bude zaslána faktura na platbu prototypu. 
Kompletní cena jednoho prototypu činí standardně 7680 Kč bez nákladů na dopravu. V této 
ceně jsou zahrnuty následující položky 

1. grafický návrh pro laserové vypalování 

2. konfigurace laseru 

3. cena barvy   

4. výrobní cena prototypu hliníkové krabičky 

5. samotné vypalování a barvení 

Standardně posíláme prototyp bez vnitřních komponentů (lze poslat celou jednotku po 
předchozí domluvě). 

Pro OEM na základě Neuronu je použit Neuron S103 

Pro OEM na základě Axonu je použit Axon S105 

Je možné poslat prototyp jiného typu dle dohody. Pokud si přejete zaslat prototyp jiného 
modelu, bude navíc účtována částka 7680 Kč a doručení se pozdrží o až 4 týdny. 

Výroba prototypu  
Komponenty jednotek jsou uloženy v šasi z eloxovaného hliníku, na které je při výrobě 
nanesena rovnoměrná vrstva požadované barvy. Laserový paprsek následně podle předem 
připravené šablony do barvy vypálí veškeré značení, modelové označení a grafické prvky. 
Laser spálí povrch barvy, takže značení má barvu původního kovu. 

Tato technologie nepovoluje vytváření vícebarevných log či log v jiné než základní barvě 
hliníku. Pokud si proto zákazník přeje vícebarevné logo, je třeba pro jeho vytvoření využít 
technologii sítotisku. Tato technologie ale vytváří méně ostrý obraz a není dostupná u všech 
konfigurací.  

Upozornění: Použití sítotisku zvyšuje výrobní cenu o 256 Kč za každý kus a barvu. Před použitím 
sítotisku je nutné provést detailní konzultaci. Rovněž se tak výrazně prodlouží doba doručení.  

 

Potvrzení/úprava prototypu a produkce 
Po dokončení prototypu Vám zašleme hotový prototyp. Pokud jej schválíte, vy zahájíme 
sériovou výrobu požadovaného množství kusů. Samotná výroba obvykle trvá okolo osmi týdnů 
od doručení platby.  
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Fáze II. 

 

2. Příslušenství 
Jednotky Unipi se standardně dodávají v kartonovém balení s logem Unipi, ve kterém je 
kromě jednotky přiloženo i následující příslušenství:  

1. balení jednotek 

2. nálepka výrobce  

3. instruktážní manuál  

4. záruční nálepka   

5. licence pro systém Mervis 

6. sáček s konektory a držákem na DIN lištu (včetně montážních šroubků) 

Před začátkem sériové výroby s Vámi projednáme, které části příslušenství si budete k 
produktu přát přibalit. 

Balení  
Každá OEM jednotka je standardně dodávána v kartonovém balení. Rozměry balení se odvíjí 
od velikosti jednotky. Standardně má balení modrou barvu a je opatřeno logem Unipi 
technology. Pokud je použita výchozí krabička, je její cena započítána do ceny celé zásilky. 

 

Možností je i objednání čistě bílé nepopsané krabičky. Cena za kus v takovém případě činí 
26 Kč. 

Zákazník

•schválení prototypu
•výběr příslušenství
•platba za sériovou výrobu

https://www.unipi.technology/cs/
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Dále je možné na bílé krabičky vyrobit štítek v designu společnosti místo potisku krabiček. 
Cena za kus v takovém případě činí 39 Kč. 

Pro náročnější zákazníky pak poskytujeme i možnost návrhu vlastní krabičky. V takovém 
případě nám můžete zaslat vlastní návrh. Proces je stejný jako při zasílání vlastního návrhu 
loga a značení prototypu (viz výše). Cena za kus k doptání. Nezávisle na velikosti objednávky 
účtujeme poplatek 1500 Kč, pokrývající náklady na grafické zpracování a potisk návrhu 
krabičky. Z toho důvodu nedoporučujeme využívat vlastního návrhu krabičky při objednávkách 
nižších než 100 kusů. 

Pro vytváření návrhu využijte tuto šablonu: 

Výrobní nálepka  
Každá jednotka musí být opatřena výrobním štítkem obsahujícím data matrix. Tento kód je 
unikátní pro každou vyrobenou jednotku, je nezbytný pro výrobu a je povinnou součástí 
produktu. Design nálepky je možno upravit. 

Pokud je výrobcem OEM verze Unipi technology, úprava tohoto designu není možná. 
Pokud chce společnost být výrobcem, musí být uvedený náš data matrix (10).  

Z nařízení Evropské unie musí být dále na nálepce uvedeno: 

Výrobce (2), adresa výrobce (3), název výrobku (5), údaje o napájení a spotřebě elektrické 
energie (6), CE (8), WEEE (9). 

Dále tam společnosti může dodáno logo (1), název internetových stránek (4) a další dle 
dohody.  

Je možnost vložit vlastní sériové číslo (7), ovšem musí se sestávat pouze z čísel a musí být 
generovatelné. 

Rozměry štítku jsou 47,5mm x 27,5mm, poloměr zaoblení rohu činí 2mm. 

https://www.unipi.technology/cs/
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Pro tvorbu vlastní nálepky použijte vzory uvedené níže.  

Standartní nálepka výrobce Unipi     Nálepka výrobce firmy 

Nálepka výrobce Unipi – pro jednotku s designem firmy 
 
Nezávisle na velikosti objednávky účtujeme poplatek 1500 Kč za vlastní design nálepky, 
pokrývající náklady na grafické zpracování. Poplatek za tisk vlastního designu nálepky činí 
26 Kč/ jednotku. Grafické návrhy přijímáme ve formátech .ai, .svg včetně podkladů použitého 
fontu.  

Instruktážní leták 
Do balení standardně zahrnujeme i instruktážní leták. Ten je tištěn ve formátu A5 a kromě 
základní technické specifikace obsahuje i návod pro zapojení a zprovoznění zařízení. I zde 
nabízíme možnost letáku dle vlastního návrhu. Za tisk vlastních letáků účtujeme poplatek 2 
Kč/stránka A5. 

Záruční nálepka  
Produkty Unipi Neuron jsou standardně opatřovány záruční nálepkou. Na produkty s touto 
nálepkou se vztahuje standardní záruka garantovaná Unipi technology. Zákazník má možnost 
objednat zboží bez nálepky, v takovém případě ale ztrácí nárok na záruku. 

 

https://www.unipi.technology/cs/
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Licenční kód pro softwarovou platformu Mervis 
Mervis je označení oficiálně podporované softwarové platformy pro programování jednotek 
Unipi. Tento systém podporuje programovací metody dle standardu IEC 61131-3 a je 
kompatibilní se všemi jednotkami Unipi Neuron i Axon a jejich rozšířeními. 

Poznámka: V případě jednotek Axon je Mervis dodáván již nainstalovaný v interní paměti 
jednotky. U produktové řady Neuron je třeba jej nahrát na SD kartu a tu umístit do jednotky.  

U jednotek Unipi Neuron a Unipi Axon může být licence pro užívání proxy serveru a cloudové 
databáze na požádání přiložena. Kód licence se zadá na stránce 
www.Unipi.technology/getmervis, případně se za pomoci odpovídající čtečky naskenuje QR 
kód.  

Informační nálepka 
Informační nálepka s QR kódem a odkazem na naše internetové stránky s popisem produktu 
není součástí jednotek. 

 

Vlastní zákaznický image 
Společnost má nově možnost si za pomoci technické podpory vytvořit image produktu, který 
bude obsahovat soubory potřebné pro fungování jednotky. Tento image se bude do jednotky 
při výrobě nahrávat a docílí tak úspory času při manipulaci s jednotkou po obdržení hotového 
produktu. Poplatek za tuto službu je 50 Kč/kus. Bližší informace na vyžádání. 

Platba za sériovou výrobu  
Cena sériové výroby se odvíjí od velikosti série. Minimální množství je 20 kusů, maximem je až 
3000 kusů. Cena nezahrnuje náklady na dopravu a cenu příslušenství. 

V závislosti na velikosti série může být účtován i dodatečný poplatek. Jeho výše se odvíjí od 
počtu vyráběných kusů dle následujícího klíče:  

20 kusů – standardní cena/ks + poplatek 768 Kč/ks 
30-70 kusů – standardní cena/ks + poplatek 256 Kč/ks 
70-100 kusů – standardní cena/ks + poplatek 128 Kč/ks 
100 a více kusů – pouze standardní cena/ks 

  

https://www.unipi.technology/cs/
https://www.unipi.technology/cs/produkty/mervis-43
http://www.unipi.technology/getmervis
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Platební instrukce 
Instrukce k zaplacení Vám budou zaslány na Vámi určenou emailovou adresu. 

Poznámka: U společností sídlících na území ČR či soukromníků sídlících v ČR či eurozóně je k 
ceně připočítána i DPH. DPH není účtována zákazníkům mimo eurozónu, případně společnostem 
s platným DIČ a sídlem na území EU mimo Českou republiku.  

Fáze III. 

 
 

Další možnosti výroby 
Našim zákazníkům dále nabízíme výrobu kovových šasi jednotek s možností jejich uskladnění v 
našem skladu. 
V případě zájmu lze vyrobit větší množství již laserově gravírovaných kovových šasi, které může 
zákazník odebírat dle aktuální potřeby. V takovém případě je zákazníkovi účtováno 1000 Kč 
coby poměrná část celkové ceny jednotky pokrývající laserové gravírování. Při odběru 
hotových jednotek pak zákazník doplácí pouze zbytek ceny jednotky.  

Cena jednotky se odvíjí od celkového počtu objednaných jednotek dle odstavce Platba za 
sériovou výrobu. Minimálním množstvím pro objednání kovových šasi zůstává 20 kusů. 
Minimální objednávka celých jednotek z Unipi skladu je 10 kusů. 

S připravenými hotovými šasi jsou jednotky kompletovány a expedovány bez nutnosti čekání 6 
až 8 týdnů. 

Příklad: Společnost zakoupí 100 kusů jednotek s nižší standardní cenou a bez OEM poplatku. 
Společnost zaplatí poměrnou částku 1000 Kč/jednotka pokrývající náklady na laserové 
gravírování. Poté již společnost odebírá jednotky dle potřeby (např. 10 kusů za měsíc) a zbytek 
je uskladněn ve skladu Unipi. Při odběru jednotek je pak společnosti účtován zbytek částky do 
celkové ceny jednotky. 

Zákazník
•zadání sériové výroby

Unipi

•výroba série OEM jednotek
•balení jednotek a příslušentví
•zaslání série

https://www.unipi.technology/cs/

