
GD Connect 12 
Pokrokový systém řízení stlačeného 
vzduchu s úsporou energie až 35 %! 

Kontrolujte své náklady 
na stlačený vzduch! 
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GD – Váš inteligentní partner, který šetří energii i peníze  

Snížení CO2  

Efektivní řídící systémy 

Úspěšné obchodní 

příležitosti GD kompresory –  

dokonale padnou! 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Dnes: nízké náklady na energii & nízké emise jsou nutností  

Zákazníci investují do stále více a více energeticky úsporných zařízení  

 

 

 

  cca 70% energie se používá v průmyslu 
 

  10% veškeré spotřeby energie se v průmyslu používá k 

výrobě stlačeného vzduchu. 
 

Použitím ovladače k efektivnějšímu řízení systému se 

odhaduje, že většina systémů může snížit spotřebu 

energie na zařízeních pro výrobu stlačeného vzduchu 

přibližně o 25%.  

 

Proč děláme 

energeticky úspornější kompresory a ovladače?  

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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GD Sekvenční řešení 
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GD Connect 12 

Unikátní systém řízení stlačeného vzduchu 

 nejmodernější technologie 

 jednoduchá instalace  

 nenáročný provoz 

 skvělý výkon a účinnost 

 podrobné zprávy o řízení 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Organizuje celé kompresorové stanice 

Kompresor 1 Kompresor 2 Kompresor 3 Vzdušník Sušič Filtry 

RS485-1 

 

-> až 12 kompresorů 
Tlakové čidlo 

Analogový vstup AI-1 

Přepínač pro aktivaci 

profilu Dig. vstup DI-2 

Dig. vstup DI-1 

RS485-2 

RS485-3 

digitální I/O 

ModBus-RTU 

PROFIBUS (volitelné) 

RS485 

PLC zákazníka pro řízení 

kompresorové stanice 

Dig.vstupy 

Přepínač pro 

aktivaci profilu 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Technická data  

Displej, barevný dotykový panel: 5,7”, rozlišení QVGA (320x240) 
 

Připojení kompresoru přes rozhraní RS485 
Max. 12 kompresorů: pevné otáčky, proměnlivé otáčky 

Max. délka kabelu 1200m, 2-vodičový, stíněný kabel 

Napájecí napětí 110V / 230V, 50 / 60Hz, příkon 16 VA 
 

Připojení rozšiřujících modulů přes rozhraní RS485 (max. 4 rozšiřující moduly) 
 

Zákaznické připojení přes rozhraní RS485: Protokol ModBus RTU, volitelně PROFIBUS 
 

2 Analogové vstupy 4..20mA, 24VDC, max. 500m 

Vstup 1: pasivní, tlakové čidlo 

Vstup 2: pasivní / aktivní pro připojení snímače objemového průtoku 
 

3 Digitální vstupy max 20m, pro > 20m vyžadováno přídavné relé 
 

2 Digitální výstupy, bezpotenciálové výstupy relé, max. 250V / 1A 
 

SD paměťová karta 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Nejnovější mikroproc. technologie: bezpečná a rychlá výměna dat 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Kompletní balíček – připraveno pro instalaci 

 GD Connect 12 v plechové skříni, IP 54 

 Tlakové čidlo 

 Sada konektorů pro připojení kompresorů 

 SD karta 

 Manuál pro rychlý start a CD-ROM vícejazyčná příručka 
 

 

Jen málo příslušenství – snadný výběr 

 Kompresorový modul (STD): kompresor s pevnými otáčkami 

 Kompresorový modul (VSD): kompresor s proměnlivými otáčkami 

 PROFIBUS modul 

 Rozšiřovací modul (max 4 na 1 GD Connect 12) 

 Snímač objemového průtoku 

 Čidlo rosného bodu 

 Zámek řídící skříně 

 Čidlo teploty 

 

A navíc 

 Modul webového serveru včetně vizualizace 

 Software pro zpracování zaznamenaných dat 

 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Kompresorový modul STD (> pro standardní kompresory s pevnými otáčkami)    

3 digitální vstupy  Pohotovostní režim, žádná porucha 

 Motor běží 

 Plné zatížení 

 

3 digitální výstupy  Dálkové zatížení povoleno 

 Dálkové zatížení 

 Dálkové poloviční / plné zatížení 

Instalace na DIN lištu TS 35, 24-230V UC  

Není vyžadováno spínací relé 

 

2 konektory RS485 rozhraní  

LED indikace na vstupech a výstupech 

STD modul je vyžadován pro:  
 

• Gardner Denver modely se staršími kontroléry 

• Všechny konkurenční ovladače kompresorů s 

pevnými otáčkami 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Kompresorový modul VSD (> pro kompresory s proměnlivými otáčkami)    

4 digitální vstupy  Pohotovostní režim, žádná porucha 

 Motor běží 

 V zatížení 

 Rychlost 

 

Modulovaný tlak v rozvodu 

Montáž na DIN lištu TS 35, 24-230V UC  

Není vyžadováno spínací relé 

 

2 konektory RS485 rozhraní  

LED indikace na vstupech a výstupech 

VSD modul je vyžadován pro:  
 

• Gardner Denver modely se staršími panely 

• Všechny konkurenční ovladače kompresorů s 

proměnlivými otáčkami 

 VSD 

Tlakové čidlo kompresoru 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Rozšiřující modul kompresoru (> pro následné produkty)    

2 releové výstupy 

(programovatelné) 

Varianty přívodního napětí 

1) 230 V / 50/60Hz 
2) 110 V / 50/60Hz 

Rozšiřující modul se vyžaduje pro:  
 

• Vymrazovací sušič 

• Adsorpční sušič 

• Filtry 

• Řízení kondenzátu 

• atd. 

Tlakové čidlo Teplotní čidlo 

( budoucí vývoj) 

2 analogové vstupy 8 digitálních 

 vstupů 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Pokrokový dotykový displej 

 

Vlastnosti: 

 

 Nejnovější mikroprocesorová technologie 

 

 Dostupný dosud v 17 jazycích 

 

 Intuitivní vedení uživatele 

 

 

Benefity: 

 

 Snadné použití 

 

 Komplexní informace 

 

 Poskytuje zobrazení údajů o výkonu  
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Unikátní funkce nastavení 

Průvodce uvedením do provozu 
 

Vlastnosti: 

 

 Vede pomocí série nápověd na obrazovce 

 

 Průvodce technika nastavením při spouštění  

 

 Zajištění správného nastavení parametrů 

 

 

Benefity: 

 

 Rychlá a snadná instalace 

 

 Bezpečný a spolehlivý provoz zajištěn 

 

 Není třeba zvláštní školení  

 

 

 

 

GD Connect 12 

 The GD Connect 12 is now ready for operation. 

   GD Pilot Connect 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Všechny klíčové údaje o výkonu na pohled    

Aktuální tlak v rozvodu 

Rozsah tlaku Současný požadavek sítě 

Indikátory stavu kompresoru 

Odkaz na informační obrazovky 

Odkaz na programovací obrazovky 

Současně používaný profil 
 

Poslední výstraha 

Aktuální datum a čas 

Reset  

SD karta (pro záznam dat) 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Všechny klíčové údaje o výkonu na první pohled    

Kompresor je v 

pohotovostním 

režimu, čeká na 

signál ke startu. 

Kompresor je v 

zatížení, ale žlutá 

značí varování. 

Kompresor je ve 

fázi startu.  

Byla 

detekována 

porucha 

Došlo ke 

komunikační chybě 

mezi GD CONNECT 

a tímto 

kompresorem 

Kompresor je v 

zatížení. Zařízení s 

proměnlivými otáčkami 

ukazuje zatížení v 

procentech. 

Kompresor je 

právě vypnutý. 

Kompresor je ve 

vypouštěcí fázi 

(ochrana startu 

aktivní) 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Charakteristiky každého kompresoru 

Okamžité informace o každém kompresoru 

Servis 

Události 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Charakteristiky každého kompresoru 

Provozní profil        Přehled časového řízení 

Kompresorová stanice je nastavitelná           Ukazuje, kdy bude který profil 

podle požadavku na vzduch.             kompresoru použit. 
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Informační menu    

 Přehled informačního menu 

 Přehled časového řízení 

 Současný profil 

 Události v kompresorové stanici 

 Naměřené hodnoty 

 Provozní hodiny 

 Statistiky 

 Software (instalovaná verze) 
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Informační menu    

GD Pilot Connect 
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Vytížení každého kompresoru - rovnoměrné časové sekvence   

Absolutní provozní hodiny každého kompresoru    Relativní provozní hodiny každého kompresoru 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Požadavek na stlačený vzduch 

Tlak v rozvodu                   Požadavek na stlačený vzduch 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Statistika požadavků na stlačený vzduch 

Pro určení, kdy dochází ke špičkám ve výrobě,   

což vám umožní pro tato období adaptovat profily. 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Úspory energie pomocí nízkého provozního tlaku   

Bez systému řízení S “GD Connect 12” systémem řízení vzduchu  

Velké 

tlakové 

pásmo 

Snížení tlaku o  p =  0,8 bar 

3 x 45kW-7.5bar (pevné otáčky) 3 x 1.4 kW 4.20 kW 

2 x 110kW-7.5bar (pevné otáčky) 2 x 5.2 kW 10.40 kW 

Celkový výkon menší při 6.7 bar  14.60 kW  

Při 8000 pracovních hodin/rok  

Úspora energie  116,800 kWh 

Úspora nákladů při 0.2 Kč / kWh 23,360 Kč / rok 

Kompresor  1- 5 

Řízení pásma tlaku 

Úspora energie 

Kompresor 1 

Kompresor 2 

Kompresor 3 

Kompresor 4 

T
o

ta
l 
p

re
s
s
u

re
 b

a
n

d
 

Kompresor 5 

Tlakové kaskádní řízení 

Úzké tlakové 

pásmo 

7.5 bar 

6.5 bar 
6.5 bar 

6.7 bar 
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Přehled hlavních funkcí   

 GD Connect 12 automaticky vybírá nejefektivnější kombinaci 

až 12 kompresorů stejné nebo různé velikosti, s pevnými i 

proměnlivými otáčkami 
 

 Inteligentní řízení stlačeného vzduchu s úsporou energie       

v úzkém tlakovém pásmu 
 

 Softwarový asistent při uvedení do provozu 
 

 17 jazykových verzí na výběr 
 

 Hodiny s reálným časem 
 

 Lze definovat 12 různých provozních profilů 
 

 Volba profilů automaticky nebo přes digitální vstup 
 

 Zobrazení statistik, událostí, diagramů 
 

 Digitální vstupy a výstupy pro dálkový monitoring a řízení 
 

 Záznam dat na SD kartu (kompatibilní s MS Excel) 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Shrnutí hlavních výhod  

 Každý kompresor různé velikosti a typu je vybrán tak, aby 

pracoval ve svém nejúčinnějším výkonovém rozsahu. 

 Výběrem správné velikosti kompresoru se vyhnete 

neúčinnému volnoběhu. 
 

Snadný provoz a instalace: 

 Snadná instalace prostřednictvím dvouvodičového 

připojení ModBus 

 Snadné spuštění díky asistentu krok-za-krokem                       

(funkce nápovědy) 

 Přehled aktuálního stavu celé instalace 

 Indikace údržby, snadná analýza chybové události 

 Není vyžadován žádný dodatečný hardware   

 GD Pilot panely 

Výroba stlačeného vzduchu je nepřetržitě adaptována na 

požadavek vzduchu v optimalizovaném nízkotlakém pásmu. 
 

Vysoké úspory energie: 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Maximalizujte své možnosti výnosů! 

Využijte obav ze změn klimatu 

Využijte vzrůstajících nákladů 

na energii 

Využijte svých 

znalostí 

Přesvědčte své 

zákazníky dříve než 

konkurence 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Volitelně: Webserverový modul / Vizualizace 
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Vizualizace přes web serverový modul 

Výhody vizualizace 

 SAM vizualizace umožní 

uživateli připojit se k SAM přes k 

tomu určený webový server 

 Uživatel může přes PC 

vizualizovat vybraná data 

kompresorového systému, která 

mohou být zobrazena na 

obrazovce SAM 

 Pomocí vizualizačního balíčku 

nemůže být kompresor řízen 

nebo upravováno nastavení 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Vizualizace přes web serverový modul 

Rozsah dodávky 

 1 x Web serverový modul 

 1 x RS485 připojovací kabel 1 metr 

 1 x Ethernet kabel 3 metr 

 Sada kabelových průchodek 

 SD karta 2 GB 

 Web serverový modul je dostupný 

pro 230 V/50-60Hz nebo  

110 V/50-60Hz 
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Vizualizace: Jak to funguje 

 

  

 

 

•  

To view the visualisation on your internet browser 

you will need to download adobe flash player    

http://www.adobe.com/products/flashplayer 

1. Web serverový modul se připojuje přímo k 

SAM přes RS485 port s maximální délkou 

kabelu 1200 metrů 

2. Web serverový modul pak dostane svou IP 

adresu a může se k němu připojit kdokoli s 

povolením na síti pomocí standardního 

internetového prohlížeče 

3. Uživatelé se připojí do firemní LAN sítě 

standardním síťovým kabelem  Dálkový 

přístup je dostupný pomocí VPN připojení 

 

 

Connect12 

Web server 

 modul 

Zákaznická LAN síť 

3 

1 

2 

Pro zobrazení vizualizace ve vašem internetovém 

prohlížeči budete potřebovat stáhnout adobe flash 

player http://www.adobe.com/products/flashplayer 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Přehled 
Po přihlášení pomocí hesla bude zákazník schopen zobrazit 

domovskou obrazovku vizualizace SAM  

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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Obecná struktura na první pohled 

Přehled 

1. Tlak v rozvodu 

2. Tlakové nastavení 

3. Stav každého 

kompresoru 

4. Spotřeba 

5. Profil a varování 

6. Časová osa  

(nastavitelné) 

 

 

 

1 2 4 3 

5 6 

mailto:gdcompressors.eu@gardnerdenver.com


gdcompressors.eu@gardnerdenver.com 34 

Detailní informace o kompresoru 

 Typ panelu 

 Aktuální příkon 

 Hodnoty FAD 

 Provozní hodiny 

 Výstupní teplota 

 Tlaky 
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Události 

Události  

 Zobrazuje záznam jakékoli 

události panelu 

 Zobrazuje historii chyb a 

varování 
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Provozní hodiny 

Provozní hodiny 

 Zobrazení dat pro jednotlivé kompresory 

 Absolutní hodiny: Celkové hodiny od instalace 

 Provozní hodiny: Hodiny uběhnuté od 

požadovaného data, které lze nastavit na SAM 

 Hodiny, jak absolutní tak provozní, jsou 

zobrazeny jako celkový počet hodin a hodiny  

v zatížení 

 Přesný počet hodin lze zobrazit kliknutím  

na graf 
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Profily 

 

  Profil je přednastavená 

konfigurace toho, jak je který 

kompresor upřednostňován  

 Až 12 profilů může být před-

programováno a vybráno, což 

vám umožní vidět, který profil je 

aktivní 

 Umožní vám prohlédnout si 

nastavení každého profilu 
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Zasílání vzkazů e-mailem 

Vlastnosti 

 Okamžité automatické zasílání vzkazů 

o chybách a varováních e-mailem. 

 Automatické zasílání statistik. 

 Až 3 různé e-mailové adresy pro 

přidělování různých typů informací 

určeným osobám. 
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Časové řízení 

 Ukazuje jednotlivá nastavení a načasování pro každý profil 

 Lze zobrazit všechny vytvořené profily 
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Statistiky 

 Ukazuje min a max provozní hodnoty od přednastaveného data 

 Ukazuje celkové množství dodaného vzduchu, uvedené v m3, použitou 

energii v kWh a spec. spotřebu energie, uvedenou v kW/m3/min 
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Statistiky 

Stahování dat 

 Umožňuje uživateli stahovat obsáhlá data kompresoru pro každý den,  

týden nebo měsíc, stejně jako protokolování souborů 
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Statistiky 

Stahování dat 

např. denní statistika 
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Nastavení 

 Chráněno heslem 

 Ukazuje softwarové informace pro Webový server a SAM 

 Umožňuje úpravu a konfiguraci IT nastavení pro kompatibilitu individuálních 

stránek (např. Data kompresoru, emailové adresy a sazby za energie) 
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Jazykové verze 

 Čeština 

 Angličtina 

 Němčina 

 Španělština 

 Italština aj. 

 Zajišťuje, že jsou všechny parametry 

zobrazeny ve vybraném jazyce 

 Používá místní hodnoty, jako cfm nebo 

m3/min 
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Hlavní výhody 

 Umožňuje dálkovou vizualizaci kompresorů a celého systému 

 Jednoduchá a snadná instalace 

 Ukazuje skutečný objem času a dodávky tlaku 

 Data ve snadno čitelném grafickém formátu 

 Zobrazuje veškeré statistické údaje pro efektivní kontrolní systém 

 Zaznamenávání dat pomocí vložené SD karty 

 Všechna varování jsou zobrazována okamžitě na domovské stránce 

 Zasílání statistických údajů e-mailem 

 Okamžité zasílání vzkazů o chybách a varováních e-mailem 

 Zobrazení vybraného profilu a jeho parametrů 
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