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Inovace je naše tradice.
S touto zásadou se odvoláváme na našeho 
inovativního fi remního zakladatele a mého 
prapraděda, který založil továrnu FAGUS 
na výrobu obuvnických kopyt v roce 1911. 
Dokonce měl kuráž, aby angažoval vizionáře, 
ale nepovšimnutého Waltera Gropiuse, který 
se stal následně mezinárodně proslulým 
architektem, vybudovat jeho továrnu, která 
je dnes považovaná za počátky výstavby 
moderní doby. UNESCO zapsalo tuto továrnu 
na listinu světového kulturního dědictví v roce 
2011. Po rozsáhlém obnovení, je továrna 
ve velmi dobrém stavu ještě v provozu 
a vlastněna rodinou. V roce 1970, naše 
společnost zažila další inovaci. Moji strýcové 
Gerd a Ernst převzali FAGUS na výrobu 
obuvnických kopyt, která pokračuje s výrobou 
dodnes, a založili GreCon. Dnes jsme 
celosvětoví dodavatelé měřicích systémů 
zvláště pro dřevařský průmysl a požárních 
ochranných systémů. Během automatizace, 
která vstoupila do průmyslové výroby 
dřevotřískových desek na začátku sedm-
desátých let, moji strýcové rozpoznali 
potřebu včlenit do výroby měřicí technologii. 
První systémy byly tloušťkoměr a radio-
metrická stupnice, následovaný dobrými 
desítkami dalších v řadě za sebou a labora-
torními měřicími systémy. Dnes, tyto systémy 
nejsou používány jen ve výrobě desek na 
bázi dřeva, ale ve všech procesech, ve 
kterých jsou zpracovávány formované a 
lepené produkty na bázi dřeva. Kromě 
měřicích systémů, jsou vyvinuté i systémy 
pro preventivní ochranu proti požáru, zvláště 
systémy detekce a hašení jisker. 

My měříme dříve, než se provoz 
prodraží.
Dnes sloužíme zákazníkům v mnoha prů-
myslových odvětvích s 10 produktovými 
skupinami. Cílem je umožnit naším zákazní-
kům vyrábět produkty optimální kvality,
 s minimální spotřebou prostředků a tak jim 
dát konkurenceschopnost použitím našich 
zaručeně kvalitních měřicích systémů.

Kai Greten
Generální ředitel GreCon
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MĚŘÍCÍ 
SYSTÉMY

Vaše výhoda

Proč GreCon

 ■ kontroluje vaši produkci 
 ■ zajišťuje kvalitu vaší produkce
 ■ vylepšuje vaše technologické 
postupy 

 ■ optimalizuje vaši spotřebu 
zdrojů a surovin

 ■ přední fi rma v technologii a na trhu, 
držitel mnoha důležitých patentů

 ■ desetiletí odborných zkušenosti 
ve výrobě dřevo-třískových desek 
a dalších průmyslových odvětví

 ■ tisíce instalovaných systémů 
celosvětově 

 ■ servisní tým s více než 80 experty 
s celosvětovou působností zajišťuje 
služby zákazníkům

Měření 
tloušťky

Detekce 
vnitřních vad

Plošná hmotnost 
a hustota vrstvy

Profi l hustoty
vrstvy

Formaldehydové 
emise

Vnitřní pevnost

Vlhkost

Kvalita povrchu

Měření částic / 
vláken

Vnitřní tlak +                                
teplota

Váha

Detekce cizích 
předmětů

DMR 6000
DML 6000

UPU 6000
UPU 2500

DIEFFENSOR
BWQ 5000
BWS 5000
STENOGRAPH
DAX 5000

GA 5000

BONDOMAT

IR 5000
MM 6000

SPM 5000
SPL 5000
SPR 5000
SPF 5000

CONTILOG
EASYLOG

HPS 5000
GS 5000
CS 5000
DIEFFENSOR



Tloušťka je extrémně důležitý parametr při výrobě  
deskových materiálů. 

Jestliže je tloušťka moc vysoká, je to zbytečné 
plývání cenným materiálem. Jestli to je moc nízká,  
budou stížnosti, nebo nemožnost provedení 
finálních procesů.

Výhoda 
S výrobou související kolísání tloušťky může být 
detekováno použitím měření tloušťky ve výrobní  
lince a tím se vyhnout odpadu materiálu nebo 
ztrátě kvality. S CT-technologií, systém může být 
kalibrovaný nebo opravený kdykoliv (dokonce v 
průběhu výroby).

Intenzita ultrazvukového signálu, který prochází 
dřevitým panelem, dává cenné informace o jeho 
parametrech. 

Podstandardní ultrazvukové hodnoty upozorňují 
na vady jakosti výroby (bubliny). Hodnoty, které  
jsou příliš dobré, ukazují na zbytečné plýtvání 
cenným materiálem, nebo kapacitou. 

Výhoda
Materiál může být ušetřen a kapacita optimalizo-
vána použitím inteligentního vyhodnocení ultraz-
vukového signálu. S CT-technologií, systém může 
být kalibrovaný nebo opravený kdykoliv (dokonce 
v průběhu výroby).

Měření tloušťky Ultrazvuková detekce vnitřních vad

UPU 2500	 UPU 6000DMR 6000	 DML 6000



Plošná hmotnost dává informaci o množství 
použitého materiálu. 

Jestliže plošná hmotnost je moc vysoká, zbytečně 
se plýtvá cenným materiálem. Jestli je moc nízká,  
hrozí vady v kvalitě (může se vyskytovat 
nedostatečná soudržnost a pevnost).

Výhoda
Množství materiálu může být optimalizováno a 
sníženo kolísání plošné hmotnosti přesnějším 
nastavením. Z toho důvodu je požadováno kom-
pletní měření. Pro měření dokončených desek, 
plošná hmotnost nebo hustota panelů může být 
vypočítána, pokud jsou známé rozměry desek.

CS 5000  
BWS 5000 DIEFFENSOR 
BWQ 5000 HPS 5000 

Profil hustoty vrstvy je extrémně důležitý parametr 
při výrobě dřevovláknitých desek. 

Jestliže profil neodpovídá optimálnímu tvaru, má 
to vážné důsledky na vlastnosti desky (například 
vnitřní soudržnost).

Výhoda 

Nepřetržitým monitorováním profilu husto-
tou, výrobní parametry mohou být kdykoliv 
přizpůsobený k požadavkům. Měření může být 
instalováno v lince (STENOGRAPH) nebo v 
laboratoři (DAX).

Plošná hmotnost a hustota vrstvy Profil hustoty vrstvy

DAX 5000 STENOGRAPH



Formaldehydové emise z desek na bázi dřeva  
podléhají právním předpisům. 

Vysoké emise jsou nepřijatelné a mohou způsobit 
vážné dopady na kvalitu. S novými přísnějšími 
předpisy, stávající měřicí metody jsou často  
neschopné poskytovat spolehlivou informaci.

Výhoda	
Spolehlivé a přesné měření formaldehydových 
emisí zajišťuje výrobu v mezích bezpečných  
hodnot.

Měření vnitřní pevnosti je extrémně důležitý para-
metr pro kvalitní kontrolu desek na bázi dřeva. 

Pro testovací, potřebují být vzorky k upevňovacím 
základnám (třmenům) připevňovány lepením ve 
stejnou dobu. Jestli se kvalita lepení liší, bude to 
mít přímý vliv na výsledky testu.

Výhoda
S automatickým lepením zkušebních vzorků jsou 
podmínky zkoušky optimalizované a význam 
výsledků testu je přesnější. Nutná doba testování 
je minimalizována.

Formaldehydové emise Vnitřní pevnost

GA 5000 BONDOMAT



Suchý materiál je drahý, ale nezbytný. 

Jestli je vlhkost suroviny příliš vysoká, budou  
problémy v následujících postupech. Jestli je příliš 
nízká, cenné zdroje budou promarněné.

Výhoda
Přesné nepřetržité měření vlhkosti šetří zdroje a 
optimalizuje technologické postupy.

Vysoká kvalita povrchu desek je vstupní podmínkou  
pro vysoce kvalitní výrobek. Totéž platí pro materiály,  
které jsou povrchově upravené. 

Povrchové vady musí být objevený brzy a přesně 
jak je ten jen možné, aby se vyvarovalo drahé  
a vadné produkci a stížnostem zákazníků. Ruční  
inspekce je drahá a nepřesná.

Výhoda
Včasným odhalením povrchových vad se vyhnete 
následujícím ztrátám a dodržením kvality.

Vlhkost Kvalita povrchu

SPM 5000 
SPL 5000
SPR 5000IR 5000 MM 6000



Při výrobě dřevovláknitých desek je většina energie 
použitá pro výrobu vláken. Kvalita rozvolňovacích 
disků je rozhodující. 

Množství energie požadované pro rozvolňovací 
proces je vysoké, a vyhodnocení kvality 
rozvolňovacích disků je obtížné. 

Výhoda
Analýza poměru velkých chomáčů (pazdeří) na 
povrchu vláknitého koberce dovoluje učinit závěry 
na požadované množství energie. Dokonce  
stanovená doba na výměnu rozvolňovacích disků 
může být určená mnohem přesněji. Takže problémy  
s kvalitou mohou být vyloučeny.

Správné nastavení tlaku a teploty v kontinuálních 
lisech je velmi důležité. 

Informace, ve kterých částech kontinuálního lisu, 
v podélném i příčném směru výroby, jaký je tlak 
nebo teplota, má velkou důležitost pro proces, ale 
jen podpůrnou.

Výhoda
Hodnoty tlaku a teploty mohou být měřeny 
vložením měřicího senzoru do koberce a projetím 
lisovacím procesem. Výsledkem je možnost rychle 
nalézt optimální nastavení lisu.

Měření částic / vláken Tlak a teplota	

SPF 5000 CONTILOG EASYLOG



Váha je důležitý parametr pro výrobu deskových 
materiálů. 

Bez této váhy, nemůže být sledováno množství 
spotřebovaného materiálu. Hustota vrstvy je také 
jeden z nejdůležitějších parametrů výroby desek.

Výhoda
Množství použité suroviny může být sledováno 
vážením desek. Toto může být dosaženo s vysokou  
přesností použitím rentgenových systémů, které  
jsou také schopné měřit rozdělení hmoty a s 
použitím ovládacích prvků také řídit váhu podél a 
napříč výrobním směrem.

Cizí předměty a částečky vysoké hustoty, jako jsou 
kousky kovů, horké body nebo vláknité hrudky, 
mohou způsobit nebezpečné poškození výrobního 
zařízení. DIEFFENSOR, s vysokou rozlišovací 
schopností vyhodnocení, může zjistit takové cizí 
objekty. Dokonce velmi světlé oblasti, jako jsou  
vzduchové bubliny nebo chybějící materiál, mohou 
být detekované.

Výhoda
Systémy pro detekování cizích předmětů a  
distribuci materiálu mohou chránit vaši produkci a 
ocelové pásy lisu, plus podstatně zlepšit kvalitu.

Váha Detekce cizích předmětů

HPS 5000 
GS 5000 
CS 5000 DIEFFENSOR
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Celosvětový 
servisní tým s více 
než 80 servisními 

techniky

Osobní služba zákazníkům, 
kombinovaná s oprávněním a 
zkušeností, je naše síla 

Služba zákazníkům je jedna z našich silných 
stránek. Odpovědný pracovník GreCon sleduje 
Váš systém detekce a hašení jisker a / nebo 
měřící systém od počátku instalace, oživením 
vašeho systému, jeho každodenním provozem, 
údržbovými pracemi a řešením problémů po celou 
dobu činností. Toto se děje v úzké spolupráci s 
vašimi lidmi.

Naše síť

Nesčíslná množství výrobních závodů 
různých průmyslových odvětví celos-
větově jsou vybavena tisícovkami 
měřicích systémů GreCon. 

Pro zajištění tohoto rozsáhlého 
použití našich systémů a jejich 
zákazníků, jsme celosvětově zastu-
povaní našimi vlastními společnostmi 
a spolehlivými partnery.



MÍSTO PRO 
JEDNOTLIVÉ 
PRODUKTY


