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Nový multi - dotykový displej pro snadnou a intuitivní obsluhu

BS 7 NET umožňuje snadnou obsluhu a kontrolu z řídicího pracoviště

BS 7 NET systémový dohled
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Multi - dotykový panel pro rychlé a 
snadné ovládání systémů detekce a 
hašení jisker 

Nová 10“ barevná zobrazovací jednotka s multi - 
dotekovou funkcí vám umožňuje rychle zobrazit 
požadovanou informaci s vysvětlením z různých 
úrovní ústředny GreCon. Tím je usnadněn přístup 
ke všem informacím. Nejenom údaje, které jsou k 
dispozici rychle po poplachu, ale také dlouhodobé 
informace staršího data mohou být zobrazeny na 
displeji. Je třeba zvláště zdůraznit možnost zobra-
zovat kompletní technologická schémata. Oblasti, 
které jsou v aktuálním poplachovém stavu, mohou 
být zobrazeny podrobněji použitím jednoduchého 
zvětšení.

Rychle dostupné důležité informace

Důležitá data mohou být zobrazena rychle přímým 
výběrem informací pomocí srozumitelných symbo-
lů. Zobrazovací paměť nabízí dostatečný prostor 
pro uložení elektronických souborů, jako jsou in-
strukce a návody, které lze použít, když nejsou 
dostupné v papírovém vydání. 

Snadná dodatečná úprava existujícího 
systému

V mnoha případech, pro usnadnění obsluhy, lze 
vyměnit existující standardní červeno-modrý (R/B) 
ovládací panel ústředny GreCon novým multi - do-
tykovým tablem.

Panel obsluhy pro malé ústředny 

Malé ústředny GreCon  jsou vybaveny standardní-
mi R/B tably obsluhy. 

Inovace je naše tradice. 
Společně s touto zásadou pokračujeme v 
tradici našeho inovativního fi remního zakla-
datele a mého prapraděda, který založil to-
várnu FAGUS na výrobu obuvnických kopyt 
v roce 1911. Prapradědeček měl tu kuráž a 
angažoval  vizionáře, dosud nepovšimnuté-
ho Waltera Gropiuse, který se následně stal 
mezinárodně proslulým architektem. Ten mu 
postavil továrnu, která je dnes považovaná 
za počátky výstavby moderní doby. UNESCO 
zapsalo tuto továrnu na listinu světového kul-
turního dědictví v roce 2011. Po rozsáhlé ob-
nově je továrna ve velmi dobrém stavu, stále 
v provozu a v rodinném vlastnictví. 

V roce 1970 zažila naše společnost další 
změnu. Moji strýcové Gerd a Ernst převza-
li společnost FAGUS, zabývající se výrobou 
obuvnických kopyt, která pokračuje s výro-
bou dodnes, a založili GreCon. Nyní jsme ce-
losvětoví dodavatelé požárních ochranných 
systémů a měřicích systémů zvláště pro dře-
vařský průmysl. Jedním z požárních ochran-
ných systémů je detekce a hašení jisker. 

V roce 1973 můj dědeček dodával komplet-
ní technologii výroby dřevotřískových desek 
do Ruska, kde zahořelo i několikrát za den. 
To jednoduše nemohl tolerovat a oslovil své 
syny, ať něco vymyslí, aby omezili riziko vzni-
ku požáru. Ernst a Gerd Gretenovi měli myš-
lenku, jestli je možné odhalit jiskry a uhasit je 
dříve, než způsobí oheň nebo výbuch. Tehdy 
se zrodila myšlenka detekce jisker a jejich po-
tlačení. 

Hasíme dříve, než začne hořet. 
Dnes naše hlásiče jisker sledují výrobní po-
stupy ve více než 200 000 instalacích po ce-
lém světě a to nejen v dřevařském průmyslu, 
ale také v mnoha dalších technologických 
procesech.

Kai Greten
generální ředitel GreCon 



?
 ■ Systém hašení jisker GreCon byl 
představen světu poprvé jako pre-
ventivní ochrana proti ohni 
v roce 1973.

 ■ Desetiletí odborných zkušeností 
v mnoha průmyslových odvětvích.

 ■ Přes 200,000 instalací po celém 
světě.

 ■ Celosvětový servisní tým s více 
než 80 servisními techniky.

Tlakové stanice 

Pokud je dostupný tlak vody 
pro hašení nedostatečný, je 
potřeba instalovat tlakovou 
stanici vody, aby vytvořila po-
žadovaný tlak. Jestli je příto-
kové množství vody příliš níz-
ké pro chod čerpadla, nebo 
jestli je tlaková stanice při-
pojena k rozvodu pitné vody, 
musí být instalována před čer-
padlem zásobní nádrž.

Protimrazová ochrana

Pro ochranu rozvodů vody a hasicích zařízení 
před zamrzáním v místech vystavených mrazu, 
může být použit topný kabel a izolace. Nabízíme 
speciální, snadno instalovatelné izolační vaky pro 
hasicí zařízení.

Alternativní možnosti hašení

Alternativní a specifi cké možnosti hašení plynem, 
pěnou nebo párou mohou být na požádání použity 
společně s naším systémem. Ústředny 

a obsluha
Doplňky

Proč GreCon
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Hašení

Během několika milisekund vytvoří hasicí trysky 
jemnou vodní mlhu, které je použito k uhašení 
zdrojů vznícení. Trysky jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní nerezové oceli, která zvyšuje odolnost pro-
ti opotřebení. Po uhašení se kužel otvoru trysky 
automaticky uzavře a brání znečištění. Použití růz-
ných velikostí trysky minimalizuje nezbytné množ-
ství vody.

Přehled protiopatření

Pro dosažení preventivního účinku ochrany proti 
požáru a výbuchu, jsou v přímém spojení s detekcí 
použita automatická protiopatření.

Přerušení toku materiálu

Požární uzávěry a klapky jsou příslušenství, 
která mohou mechanicky zavřít dopravní trasu, 
aby se zabránilo přenosu zdroje vznícení do dal-
ších oblastí výroby.  Požární uzávěry a klapky se 

dodávají i z nerezové oceli pro aplikace 
v potravinářství a v dalších průmyslových 
odvětvích.

Odklonění toku materiálu

Překlápěcí klapka může odklonit 
tok materiálu tak, aby se zabránilo 
přenosu zdrojů vznícení do dalších 
oblastí výroby. Překlápěcí klapky 
se dodávají i z nerezové oceli pro 
aplikace v potravinářství a v dalších 
průmyslových odvětvích.

Zkrácení reakčního času na polovinu 
nebo třetinu

Nové ultra-rychlé hasicí zařízení UHS se skládá 
ze speciálního vysokorychlostního elektromagne-
tického ventilu a speciální hasicí trysky, přizpůso-
bené tomuto systému. GreCon nyní nabízí řešení 
pro místa s krátkou délkou odsávacího potrubí.

S touto ultra-rychlou technologií, je možné zkrátit 
hasicí vzdálenosti i pod 2 m, díky reakčnímu času 
menšímu než 0,1 sekundy.

ultra-rychlé hasicí 
zařízení (UHS)

*Ø 300 mm za 24 m/s

*< 2m Detekce nebezpečí 
požáru a výbuchu

Vaše výhoda

 ■ Zabránit zdrojům vznícení  
 ■ Vyhnout se požáru nebo výbuchu  
 ■ Vyhnout se poraněním osob a 
škodám na majetku  

 ■ Zajistit nejvyšší možnou provo-
zuschopnost výroby 

Systémy detekce a hašení 
jisker GreCon

Systémy detekce a hašení jisker 
jsou používány již více než 30 let 
v mnoha různých průmyslových od-
větvích. Systém detekce a hašení 
jisker se skládá ze tří částí: hlásičů, 
ústředny a hasicích systémů.

Kdekoliv jsou pneumaticky nebo 
mechanicky dopravovány či extra-
hovány přírodní nebo anorganické 
sypké materiály, systém detekce a 
hašení jisker GreCon rozpozná jis-
kry a žhavé či žhnoucí částice stej-
ně jako další zdroje vznícení v do-
pravních zařízeních a zneškodní je 
dříve, než způsobí těžké škody na 
fi ltrech, silech nebo dalších částech 
továrny, které jsou vystaveny riziku. 
Se systémem detekce a hašení jis-
ker GreCon je riziko požáru nebo 
výbuchu v monitorovaných provo-
zech podstatně sníženo.



Hašení a odklonění 
nebezpečí požáru a 

výbuchu

Detekce plamenů 

GreCon používá multi-senzorové hlásiče 
plamenů a to kombinací UV/IR nebo kom-
binací IR v různých pásmech. Obě varian-
ty vynikají vysokou spolehlivostí detekce  
a omezují vznik falešných poplachů. K za-
ručení spolehlivosti automatického hašení 

se využívá několika kritérií, která jsou vyhod-
nocována. Pro výběr vhodného hlásiče jsou ur-

čující vlastnosti a druhy hořlavého materiálu, tak i 
okolí instalace hlásiče.

Detekce kouře

Opticko-kouřové hlásiče požáru SRM 
9/1 detekují požáry, které vyvíjí kouř, 
například ve zpětném / vratném vzdu-

chovém potrubí z prachových fi ltrů. Hlásiče 
kouře mohou být instalovány v bezprašných 

prostorách pro detekování požáru.

Doplňky hlásičů  

Další opatření proti nadměrnému 
zaprášení

V místě, kde lze očekávat nadměrné hroma-
dění usazenin na optice hlásiče, je vhodné 
nainstalovat speciální ofukovací vzduchové 
adaptéry, které zaručí detekční spolehlivost 
hlásičů a prodlouží servisní intervaly.

Omezení pronikání světla

Pronikání světla, ať už denního, nebo umě-
lého, by mohlo mít negativní účinek na 
detekci infračerveného záření v některých 
aplikacích. Štěrbinové clony jsou užívány 

pro zamezení planým poplachům a optima-
lizaci detekce.

Detekce jisker v prostorách s denním 
světlem 

Hlásiče jisker GreCon mohou detekovat jisk-
ry na dopravních pásech, výrobních linkách 

nebo v místech přesypů mezi dopravníky. 
Zvláštní hlásič typu DLD 1/8 je určen do 

prostor s okolním světlem.

Detekce horkých částic a žhnoucích 
uhlíků 

Průmyslové technologické postupy často vytváří 
přehřáté materiály nebo velká horká hnízda bez 

žhnutí ve viditelném rozsahu. Takovými ma-
teriály jsou  například uhelné nebo sazovité 
usazeniny v potrubích nebo ve velké míře 
při drcení a mletí. Vyskytují se v odsáva-

cích potrubích kalíren nebo sléváren stejně 
jako v recyklačních provozech. Hlásič HPD 1/8 

spolehlivě zjistí hrozící nebezpečí v tomto nežh-
noucím rozsahu teplot. 

Hlídání teploty zařízení 

Tepelný prvek hlásiče teploty TM 1/9 má dvě 
různé spouštěcí funkce, které pracují paralel-

ně. Reaguje na upravený práh teploty a spouští 
poplach po velkém nárůstu teploty, která je ty-
pická u požárů. V případě doutnajícího požáru, 

tj. pomalu rostoucí teploty, systém zareaguje a 
spouští poplach při dosažení stanovené teploty. 
V případě rychle rostoucích teplot, typických pro 
otevřený oheň, je poplach spouštěn při překročení 
nastaveného nárůstu teploty ještě před dosaže-
ním stanovené hodnoty.

Přehled všech hlásičů

Ve výrobních procesech jsou různá nebezpečí po-
žáru a výbuchu. GreCon má vhodné hlásiče pro 
různá rizika.

Detekce jisker v prostorách beze 
světla

Hlásiče jisker FM 1/8 mohou být použity 
v temných prostorech bez přítomnosti okolního 
světla. Tím je zajištěna vysoká citlivost FM 1/8 
hlásičů tak, že odhalení zdrojů vznícení je mož-
né dokonce v hustém toku materiálu. Optiky  

hlásičů jsou normálně udržovány čisté vzduchem 
a proudem materiálu, což činí systém méně ná-

ročným na údržbu.

Detekce jisker v prostorách  s vyššími 
teplotami

Hlásiče jisker FM 3/8 s optickými kabely jsou uží-
vány tam, kde výrobní nebo sušicí teploty nepřevy-
šují 65 °C (149 °F). Tři samostatné optické kabely 
se skleněným vláknem chráněné krytím z nerezo-
vé oceli přenášejí infračervené záření k senzorům. 
Každý optický kabel končí na samostatné fotodio-
dě - senzor reagující na světlo. Pro extrémně vyso-
ké teploty jsou na konce kabelů přidány adaptéry 
z pevného skla. Spolehlivost detekce je dosažena 
pomocí tří detekčních prvků v hlásiči. Tyto optické 
kabely jsou dodávány v různých délkách pro různé 
průměry potrubí. 
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Hašení

Během několika milisekund vytvoří hasicí trysky 
jemnou vodní mlhu, které je použito k uhašení 
zdrojů vznícení. Trysky jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní nerezové oceli, která zvyšuje odolnost pro-
ti opotřebení. Po uhašení se kužel otvoru trysky 
automaticky uzavře a brání znečištění. Použití růz-
ných velikostí trysky minimalizuje nezbytné množ-
ství vody.

Přehled protiopatření

Pro dosažení preventivního účinku ochrany proti 
požáru a výbuchu, jsou v přímém spojení s detekcí 
použita automatická protiopatření.

Přerušení toku materiálu

Požární uzávěry a klapky jsou příslušenství, 
která mohou mechanicky zavřít dopravní trasu, 
aby se zabránilo přenosu zdroje vznícení do dal-
ších oblastí výroby.  Požární uzávěry a klapky se 

dodávají i z nerezové oceli pro aplikace 
v potravinářství a v dalších průmyslových 
odvětvích.

Odklonění toku materiálu

Překlápěcí klapka může odklonit 
tok materiálu tak, aby se zabránilo 
přenosu zdrojů vznícení do dalších 
oblastí výroby. Překlápěcí klapky 
se dodávají i z nerezové oceli pro 
aplikace v potravinářství a v dalších 
průmyslových odvětvích.

Zkrácení reakčního času na polovinu 
nebo třetinu

Nové ultra-rychlé hasicí zařízení UHS se skládá 
ze speciálního vysokorychlostního elektromagne-
tického ventilu a speciální hasicí trysky, přizpůso-
bené tomuto systému. GreCon nyní nabízí řešení 
pro místa s krátkou délkou odsávacího potrubí.

S touto ultra-rychlou technologií, je možné zkrátit 
hasicí vzdálenosti i pod 2 m, díky reakčnímu času 
menšímu než 0,1 sekundy.

ultra-rychlé hasicí 
zařízení (UHS)

*Ø 300 mm za 24 m/s

*< 2m Detekce nebezpečí 
požáru a výbuchu

Vaše výhoda

 ■ Zabránit zdrojům vznícení  
 ■ Vyhnout se požáru nebo výbuchu  
 ■ Vyhnout se poraněním osob a 
škodám na majetku  

 ■ Zajistit nejvyšší možnou provo-
zuschopnost výroby 

Systémy detekce a hašení 
jisker GreCon

Systémy detekce a hašení jisker 
jsou používány již více než 30 let 
v mnoha různých průmyslových od-
větvích. Systém detekce a hašení 
jisker se skládá ze tří částí: hlásičů, 
ústředny a hasicích systémů.

Kdekoliv jsou pneumaticky nebo 
mechanicky dopravovány či extra-
hovány přírodní nebo anorganické 
sypké materiály, systém detekce a 
hašení jisker GreCon rozpozná jis-
kry a žhavé či žhnoucí částice stej-
ně jako další zdroje vznícení v do-
pravních zařízeních a zneškodní je 
dříve, než způsobí těžké škody na 
fi ltrech, silech nebo dalších částech 
továrny, které jsou vystaveny riziku. 
Se systémem detekce a hašení jis-
ker GreCon je riziko požáru nebo 
výbuchu v monitorovaných provo-
zech podstatně sníženo.

?
 ■ Systém hašení jisker GreCon byl 
představen světu poprvé jako pre-
ventivní ochrana proti ohni 
v roce 1973.

 ■ Desetiletí odborných zkušeností 
v mnoha průmyslových odvětvích.

 ■ Přes 200,000 instalací po celém 
světě.

 ■ Celosvětový servisní tým s více 
než 80 servisními techniky.

Tlakové stanice 

Pokud je dostupný tlak vody 
pro hašení nedostatečný, je 
potřeba instalovat tlakovou 
stanici vody, aby vytvořila po-
žadovaný tlak. Jestli je příto-
kové množství vody příliš níz-
ké pro chod čerpadla, nebo 
jestli je tlaková stanice při-
pojena k rozvodu pitné vody, 
musí být instalována před čer-
padlem zásobní nádrž.

Protimrazová ochrana

Pro ochranu rozvodů vody a hasicích zařízení 
před zamrzáním v místech vystavených mrazu, 
může být použit topný kabel a izolace. Nabízíme 
speciální, snadno instalovatelné izolační vaky pro 
hasicí zařízení.

Alternativní možnosti hašení

Alternativní a specifi cké možnosti hašení plynem, 
pěnou nebo párou mohou být na požádání použity 
společně s naším systémem. Ústředny 
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Nový multi - dotykový displej pro snadnou a intuitivní obsluhu

BS 7 NET umožňuje snadnou obsluhu a kontrolu z řídicího pracoviště

BS 7 NET systémový dohled

Dodateční 
klienti BS 7 

NET 
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Multi - dotykový panel pro rychlé a 
snadné ovládání systémů detekce a 
hašení jisker 

Nová 10“ barevná zobrazovací jednotka s multi - 
dotekovou funkcí vám umožňuje rychle zobrazit 
požadovanou informaci s vysvětlením z různých 
úrovní ústředny GreCon. Tím je usnadněn přístup 
ke všem informacím. Nejenom údaje, které jsou k 
dispozici rychle po poplachu, ale také dlouhodobé 
informace staršího data mohou být zobrazeny na 
displeji. Je třeba zvláště zdůraznit možnost zobra-
zovat kompletní technologická schémata. Oblasti, 
které jsou v aktuálním poplachovém stavu, mohou 
být zobrazeny podrobněji použitím jednoduchého 
zvětšení.

Rychle dostupné důležité informace

Důležitá data mohou být zobrazena rychle přímým 
výběrem informací pomocí srozumitelných symbo-
lů. Zobrazovací paměť nabízí dostatečný prostor 
pro uložení elektronických souborů, jako jsou in-
strukce a návody, které lze použít, když nejsou 
dostupné v papírovém vydání. 

Snadná dodatečná úprava existujícího 
systému

V mnoha případech, pro usnadnění obsluhy, lze 
vyměnit existující standardní červeno-modrý (R/B) 
ovládací panel ústředny GreCon novým multi - do-
tykovým tablem.

Panel obsluhy pro malé ústředny 

Malé ústředny GreCon  jsou vybaveny standardní-
mi R/B tably obsluhy. 

Inovace je naše tradice. 
Společně s touto zásadou pokračujeme v 
tradici našeho inovativního fi remního zakla-
datele a mého prapraděda, který založil to-
várnu FAGUS na výrobu obuvnických kopyt 
v roce 1911. Prapradědeček měl tu kuráž a 
angažoval  vizionáře, dosud nepovšimnuté-
ho Waltera Gropiuse, který se následně stal 
mezinárodně proslulým architektem. Ten mu 
postavil továrnu, která je dnes považovaná 
za počátky výstavby moderní doby. UNESCO 
zapsalo tuto továrnu na listinu světového kul-
turního dědictví v roce 2011. Po rozsáhlé ob-
nově je továrna ve velmi dobrém stavu, stále 
v provozu a v rodinném vlastnictví. 

V roce 1970 zažila naše společnost další 
změnu. Moji strýcové Gerd a Ernst převza-
li společnost FAGUS, zabývající se výrobou 
obuvnických kopyt, která pokračuje s výro-
bou dodnes, a založili GreCon. Nyní jsme ce-
losvětoví dodavatelé požárních ochranných 
systémů a měřicích systémů zvláště pro dře-
vařský průmysl. Jedním z požárních ochran-
ných systémů je detekce a hašení jisker. 

V roce 1973 můj dědeček dodával komplet-
ní technologii výroby dřevotřískových desek 
do Ruska, kde zahořelo i několikrát za den. 
To jednoduše nemohl tolerovat a oslovil své 
syny, ať něco vymyslí, aby omezili riziko vzni-
ku požáru. Ernst a Gerd Gretenovi měli myš-
lenku, jestli je možné odhalit jiskry a uhasit je 
dříve, než způsobí oheň nebo výbuch. Tehdy 
se zrodila myšlenka detekce jisker a jejich po-
tlačení. 

Hasíme dříve, než začne hořet. 
Dnes naše hlásiče jisker sledují výrobní po-
stupy ve více než 200 000 instalacích po ce-
lém světě a to nejen v dřevařském průmyslu, 
ale také v mnoha dalších technologických 
procesech.

Kai Greten
generální ředitel GreCon 

BS 7 NET pro snadné a srozumitelné 
ovládání

Ve velkých výrobních továrnách může být nainsta-
lováno několik ústředen v různých oblastech výro-
by. Pomocí síťové technologie BS 7 NET lze tyto 
ústředny ovládat a zaznamenávat jejich události 
centrálně. 

BS 7 NET dovoluje místní instalace ústředen typu 
CC 7000 a CC 5000 v provozních prostorách, na-
příklad v rozvodnách. Ve velínech není potřeba 
žádný dodatečný prostor pro ústředny a tím veš-
keré kabelové vzdálenosti mohou být sníženy na 
minimum. Decentralizovaná architektura nabízí 
další výhody a zvyšuje snadnou údržbu celého 
systému. Ústředna může být umístěná dokonce 
blíže k provozu.  

BS 7 NET umožňuje jednoduchou obsluhu a vizu-
alizaci aktuálních problémů v systému. Provozní 
obsluha může reagovat na aktuální poplachové 
události mnohem rychleji. Snadné ovládání může 
zjednodušit obsluhu systémů detekce a hašení jis-
ker v každodenním povozu. 

Hlavní úkony, jako například potvrzení popla-
chové události nebo snadné vypínání skupin 
nebo linek. BS 7 NET server sbírá všechny 
informace a komunikuje s ústřednami a klient-
skými obslužnými pracovišti, které mohou být 
nainstalovány v jiných výrobních sekcích. Z jed-
noho místa můžete vidět na první pohled, kde 
jsou koncentrovány nebezpečné oblasti a zda je 
nezbytný zásah. 

BS 7 NET zobrazuje četnosti poplachů a zazna-
menává události všech ústředen s časovým úda-
jem přesně v milisekundách. Vedení a obsluha 
mají vždy aktuální informace.



Osobní služba zákazníkům,  
kombinovaná s oprávněním a 
zkušeností, je naše síla
Servis zákazníkům je jedna z našich silných stránek. 
Odpovědný pracovník GreCon sleduje váš systém 
detekce a hašení jisker a / nebo vaše měřicí systémy 
od počátku instalace, oživení vašeho systému, jeho 
každodenní provoz, údržbové práce a řešení problémů 
po celou dobu činnosti. Toto se děje v úzké spolu-
práci s vašimi  lidmi. Náš systém servisu, sestává z  
několika úrovní služeb „Partner“, „Expert“, a „Professional“  
a počítá s vašimi požadavky. S nákupem systému  
detekce a hašení jisker nebo měřicího systému je  
automaticky zajišťována první úroveň služeb „Partner“.

!
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Naše síť

Přes 10 000 výrobních závodů ve 
stovkách průmyslových odvětví po 
celém světě je chráněno systémy 
detekce a hašení jisker GreCon. 

Pro zajištění takto rozsáhlého 
množství instalací našich systémů a 
požadavků našich zákazníků, jsme 
po celém světě zastupováni vlastní-
mi společnostmi a spolehlivými part-
nery.

Celosvětový 
servisní tým s více 
než 80 servisními 

techniky


