
Systémy detekce a hašení jisker

Požární 
ochrana

Měřící  
systémy

Fagus-GreCon  
Greten GmbH & Co. KG

P.O. Box 1243
D-31042 Alfeld-Hanover 

Phone +49 (0) 5181-79-0  
Fax +49 (0) 5181-79-229
E-Mail sales@grecon.com

www.grecon.com

TSCH | R.01 | 2013.04 
Subjekt technické a místně příslušné modifikace.  
© Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG

News



Systémy hašení jisker GreCon jsou používány po 
víc než 30 let v mnoha průmyslových odvětvích, 
ve kterých prachové a podobné organické nebo 
neorganické materiály jsou extrahovány, pneuma-
ticky nebo mechanicky přepravovaný (například: 
odsávání, elevátory). 
Systémy slouží k tomu, aby detekovaly jiskry a 
horké nebo žhavé částice stejně jako další zdroje 
vznícení v přepravních zařízeních a odstranily je 
předtím, než způsobí vážné poškození filtru, sila 
nebo dalších rizikových oblastí provozu. Výrobní  
závody, které jsou vybavené systémy hašení  
jisker, nabízí záruku, že riziko požáru nebo výbuchu  
je omezeno.
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Nové UHS (ULTRA-RYCHLÉ) hasicí zařízení 
zkrátí aktivační čas systému hašení jisker GreCon 
až na třetinu. 

Technologické postupy, ve kterých instalace sys-
tému preventivní ochrany proti požáru a výbuchu  
byla doposud nemožná z důvodu krátké vzdá-
lenosti, mohou být nyní chráněný. Nové hasicí 
zařízení používá pro uhašení vodní mlhu stejně 
jako naše standardní hasicí zařízení. Použitá 
kompaktní jednotka kombinuje zvláštní trysku s 
vysokorychlostním ventilem a může redukovat čas 
rozprášení vodní mlhy až na 1/3. Toto je dosažené 
nově navrženým ventilem a novou geometrií trysky. 

Nové UHS hasicí zařízení nenahrazuje obvyklá  
hasicí zařízení LS (LS 1 k 3), ale doplňuje je 
v případě, když požadovaná vzdálenost pro 
hašení není dostatečná. Vstříknutí hasící vody 
v místě hašení probíhá téměř třikrát rychleji, tím  
vzdálenost mezi detekcí jiskry a uhašení může 
být zmenšena faktorem až 3. V mnoha případech 
i trasa odsávacího potrubí může taktéž být  
optimalizována.

Nové možnosti a výhody
■■ Nová koncepce hašení pro ochranu výrobních 
provozů umožňuje ochranu, která dosud byla 
nemožná 

■■ Modifikace dopravních potrubí z důvodu 
dodržení reakčního času, není nadále  
nezbytná 

■■ Reakční čas < 0.1 s.

UhS  
Systémy hašení jisker  
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Ve velkých výrobních závodech, může být 
rozmístěno několik ústředen v různých výrob-
ních oblastech. S novou technikou sítě BS 7 NET,  
mohou být jejich signály zaznamenaný přesně na 
milisekundy jedním řídícím počítačem. 

BS 7 NET dovoluje instalace ústředen typu CC 7000  
a CC 5000 v provozních velínech příslušných 
výrobních provozů. Žádný prostor není požadován 
v řídicích centrech, a kabelové vzdálenosti mohou 
být sníženy na minimum. Decentralizovaná archi-
tektura umožňuje snadnou údržbu. Kruhová topo-
logie sítě umožňuje vysokou dostupnost. 

 BS 7 NET dovoluje snadnou a srozumitelnou  
vizualizaci aktuálních událostí v systému. Provozní  
obsluha může snadno ovládat systém a reagovat 
na aktuální poplachové události mnohem rychleji. 
Základní obsluha je například, potvrzení poplacho- 
vého hlášení, nebo srozumitelný postup vypnutí 
zóny! 

Nové možnosti a výhody
■■ Celá síť může být synchronizována 
■■ definovaným (také externím) časovým  
signálem 

■■ Zapojení až 25 ústředen typu CC 7000,  
s až 1000 zónami 

■■ 1 server s až 10 klienty v síti 
■■ Krátké kabelové vzdálenosti 
■■ Centrální vyhodnocení všech ústředen 
■■ Úplná vizualizace v řídicím velínu

BS 7 net
nová síť dovoluje  

centralizaci a  
standardizaci ústředen



Nový IR hlásič HPD 1/8 pro detekci horkých částic 
pokrývá další oblast nebezpečí požáru a výbuchu 
v technologických provozech. 

Průmyslové technologické postupy často způsobují  
ohřátí individuálních částeček nebo velkých 
množství materiálů. Takové materiály jsou 
například, uhelné a sazovité usazeniny v potrubích  
stejně jako množství drcených materiálů, které 
se mohou rychle a nekontrolovaně ohřát a tak 
představovat riziko pro celý technologický postup. 
Žhnutí ve viditelném rozsahu je často nepřítomno. 
Nový HPD 1/8 byl vyvinut zvláště pro takovéto 
nebezpečné potenciály jako preventivní ochrana 
proti doutnajícímu požáru stejně jako pro odhalení 
horkých částic v toku materiálů. 

Použití citlivých senzorů, tento inovativní hlásič 
spolehlivě detekuje nebezpečné potenciály v 
nízkém (nežhnoucím) pásmu teplot do 100°C. 
Jsou vhodné pro oblasti s nebo bez přítomnosti 
denního světla. 

Dobré příklady úspěšného použití HPD 1/8 jsou 
provozy drcení materiálů v různých aplikacích a 
průmyslových odvětvích stejně jako odsávací  
systémy kalíren a sléváren.

Nové možnosti a výhody
■■ Nejcitlivější „hlásič teplot“ na trhu 
■■ Vhodný pro oblasti s nebo bez přítomnosti 
denního světla 

■■ Detekce horkých částic 
■■ Detekování doutnajícího požáru
■■ Spolehlivá detekce v nízkém pásmu teplot  
(< 100 °C) 

hPd 1/8 
nový hlásič nabízí  
maximální bezpečí  

detekcí horkých částic



Události, které se často vyskytují v průmyslu 
způsobující poškození ukazují, že nebezpečí 
požáru ve filtrech, silech a mechanických  
dopravních zařízeních jsou velmi vysoká. Díky  
novému hlásiči teploty TM 1/9 firmy GreCon, 
požár může být detekován dříve a tím jeho 
rozšíření může být minimalizováno vhodnými 
protiopatřeními. 

Hlásič teploty má dvě různé spouštěcí funkce,  
které pracují paralelně. Za prvé reaguje na  
nastavenou maximální teplotu a za druhé spouští 
poplach při rychlém zvýšení teplot typických pro 
požár. V případě doutnajícího ohně, to je pomalu 
rostoucí teploty, hlásič nereaguji na tento pomalý 
nárůst, ale spouští poplach po dosažení hodnoty  
maximální teploty. V případě rychle rostoucích 
teplot, typických pro otevřený oheň, poplach je 
spouštěn ještě před dosažením maximální teploty.  
S hlásičem teploty TM 1/9 GreCon, bezpečnost 
výrobních provozů je podstatně vyšší. 

Integrované vlastní monitorování a testování  
poskytuje zvýšenou spolehlivost a funkčnost 
hlásiče.

Nové možnosti a výhody
■■ Vyšší bezpečnost
■■ Nízké nároky na servis  
■■ Zmenšená velikost hlásiče  
■■ Integrované vlastní monitorování 
■■ Magnetický spínač pro testování

hlásič teploty tM 1/9 
nové trendy v detekování 

doutnajících požárů a 
rychlých nárůstů teplot



Vybavením ústředen dotekovým panelem, GreCon  
nastavil další milník týkající se snadného ovládání 
systému. 

10“ barevná zobrazovací jednotka s intuitivní multi-
dotekovou funkcí umožňuje obsluze rychle vyvolat 
požadovanou informaci z různých úrovní ústředen 
GreCon. Nejen data, která jsou k dispozici  
rychle po vzniku poplachu, ale také dlouhodobé 
informace ze starších úrovní mohou být zobra-
zený na displeji. Takto jsou všechny informace 
snadno dostupné. Je možné zobrazovat kompletní  
technologická schémata! Oblasti s aktuálními 
poplachovými událostmi mohou být prozkoumané 
podrobněji použitím přiblížení (zoom). 

Důležitá informace může být zobrazena rychle  
přímým výběrem přes srozumitelné symboly. 
Paměť nabízí prostor k uložení elektronických 
souborů, jako jsou instrukce a návody, které  
mohou být použitý, když papírový výtisk není 
dostupný.  

V mnoha případech, snadno ovládatelný multi- 
dotykový panel, lze vyměnit místo existujícího 
standardního tabla ústředny GreCon. 

Nové možnosti a výhody
■■ Intuitivní a bezpečná obsluha 
■■ Rychlý a kompletní přehled

touch & Slide panel 
Snadná obsluha



Osobní služba zákazníkům, kombinovaná s 
oprávněním a zkušeností, je novou sílou firmy 
GreCon. Kromě technických komponentů systému  
detekce a hašení jisker, GreCon také zajišťuje 
služby zákazníkům jako nezávislý produkt a 
permanentně jej optimalizuje. 

Perfektní funkce systému detekce a hašení jisker 
začíná odpovědnou instalací všech nezbytných 
komponentů. Proto, zákaznický servis GreCon  
nabízí dodaní a instalace na klíč. Odborníci  
se starají o dodání požadovaného instalačního 
materiálu, zajistí správné umístění hlásičů jisker a 
hasicích zařízení a dalších komponentů a nakonec 
uvedou kompletní systém do provozu. Zákazník 
se nemusí starat o dodání materiálů v termínu ani 
koordinaci řemesel elektro a vody. Samozřejmě, 
technici GreCon také zaškolí personál obsluhy na 
místě. 

Servis je doplněný novými, rozsáhlými nabídkami 
v různých nabízených úrovních „Partner“, „Expert“  
a „Profesionál“. Kromě pravidelného servisu a 
školení obsluhy, zahrnují také vybrané priority, jako  
plán servisních prohlídek, novou vzdálenou pod-
poru SATELLITE (viz také GreCon NEWS-měřicí 
systémy) stejně jako telefonickou podporu techniky  
firmy GreCon i mimo pracovní dobu. 

Inovace a zákaznické výhody
■■ Kompletní služba jednoho dodavatele 
■■ Kompetentní instalace a zprovoznění  
■■ Organizace a materiálové dodávky firmou 
GreCon

■■ Servis v nabízené úrovni pro různé požadavky
■■ Rozsáhlou nabídku servisu v úrovních  
„Partner“, „Expert“ a „Profesionál“ 

■■ Rychlá a bezpečná vzdálená podpora pomocí 
„GreCon SATELLITE“

Zákaznický servis Grecon 
Osobní služba zákazní-
kům, kombinovaná s 

oprávněním a zkušeností
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