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นวัตกรรมที่มี
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หน้าจอสัมผัสแบบใหม่ใช้งานง่าย

BS7 NET ทําให้เข้าใจการทํางานและสามารถควบคุมการทํางานจากห้องควบคุมได้

สํารวจระบบ BS7 NET

เพิ่มเครื่องรับใน
ระบบเครือข่าย 

BS 7 NET

เพิ่มเครื่องรับใน
ระบบเครือข่าย 

BS 7 NET

จํานวนเครื่อง
รับสูงสุด 
10 เครื่อง

1 เครื่องแม่ข่าย 
ต่อ 

BS7 NET

ระบบเครือข่ายของลูกค้า 
(Customer lan)

BS 7 NET
<การปรับเทียบให้เกิดขึ้นในเวลา

เดียวกันกับเวลามาตรฐาน>
<การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ

วงแหวน>

ติดตั้งตู้ควบคุมได้
จํานวนสูงสุด 
25 ตู้ ควบคุม 
1000 พื้นที่

Gateway after 
Profi bus, Profi net 

or DeviceNet

BS7 NET 
เครื่องแม่ข่าย + 
1. BS7 NET 

เครื่องรับ

CC 5000
จอสัมผัส
CC 7000
จอสัมผัส

CC 5000
CC 7000

CC 5000
จอสัมผัส
CC 7000
จอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของระบบตรวจจับและดับ
ประกายไฟ  ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย

หน้าจอสีแบบใหม่ขนาด 10 นิ้ว รับคําสั่งและทํางานเพียง
สัมผัสที่หน้าจอ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ 
ในรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจง่ายและกะทัดรัด ตามระดับผ่าน
ของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันของชุดควบคุม GreCon  ด้วย
เหตุนี้จึงทําให้เป็นเรื่องง่ายที่จะได้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ไม่
เพียงแค่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เกิดขึ้นทันทีหลังมีการเตือน
ภัย แต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลระยะยาวบนหน้าจอตาม
ระดับผ่านของผู้ใช้งาน ตู้ควบคุมสามารถแสดงแผนภาพ
ลายการผลิตบอกตําแหน่งที่มีการเตือนภัย โดยการขยาย
หน้าจอ ทําให้ทราบตําแหน่งที่กําลังเตือน เพื่อให้ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

เรียกดูข้อมูลสําคัญได้อย่างรวดเร็ว

สามารถแสดงข้อมูลที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือก
เข้าข้อมูลผ่านทางสัญลักษณ์ที่แสดงไว้อย่างชัดเจน หน่วย
ความจําในการแสดงผลมีห้องเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์   เช่น  คําแนะนํา และ คู่มือการใช้งาน 
สามารถเรียกใช้งานได้เมื่อไม่สามารถหาคู่มือการใช้งานที่
เป็นเอกสารได้

ง่ายต่อการปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่

ในหลายๆกรณี  ความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน้าจอแบบ
สัมผัส  สามารถใช้แทนที่จอแสดงผลมาตรฐาน แบบเก่า 
ของ  GreCon ที่มีอยู่ได้

หน้าจอแบบสัมผัส  สามารถใช้แทนที่จอแสดงผลมาตรฐาน 
แบบเก่า ของ  GreCon ที่มีอยู่ได้

แผงควบคุมการทํางานสําหรับชุดควบคุม
ขนาดเล็ก

ชุดควบคุมขนาดเล็กของ Grecon มีการติดตั้งแผงควบคุม
แบบมาตรฐาน

นวัตกรรมคือคตินิยมของเรา

ด้วยหลักการนี้ เราหมายถึง ผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนวัตกรรม
ของพวกเรา และ คุณปู่ที่แสนดีของเรา ผู้ก่อตั้ง โรงงาน 
Fagus ทําหุ่นรองเท้าในปี 1911  เขามีความกล้าที่จะมีส่วน
ร่วมจินตนาการ ว่าจ้างบุคคลธรรมดาอย่าง Walter Gropi-
us ซึ่งต่อมากลายเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับสากลเพื่อ
สร้างโรงงานซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของอาคาร
ที่ทันสมัย ยูเนสโกกําหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 2011 ด้วยการบูรณะอาคารแห่งนี้ทําให้ยังคงสภาพที่ดี
มาก ยังคงถูกใช้งานและครอบครัวเป็นเจ้าของ

ในปี 1970 บริษัท ของเราได้รับประสบการณ์นวัตกรรม
เพิ่มเติม พี่ชาย Gerd ของฉัน และฉันเข้าบริหาร Fagus 
โรงงานผลิตหุ่นรองเท้าที่ยังคงดําเนินการจนถึงทุกวัน
นี้และก่อตั้ง GreCon ซึ่งในปัจจุบันเราเป็นผู้ผลิตและ
จําหน่ายระบบการวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการวัดที่ใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตไม้แผ่นและระบบป้องกันอัคคีภัยทั่ว
โลก หนึ่งในระบบป้องกันอัคคีภัยคือระบบตรวจจับและดับ
ประกายไฟ

ในปี1973 คุณพ่อของฉันจัดหาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิล
บอร์ดไปยังรัสเซีย ซึ่งเกิดไฟไหม้หลายครั้งต่อวัน  “คุณต้อง
คิดทําอะไรสักอย่าง” คุณพ่อพูดเช่นนั้น พวกเราจึงคิดว่าจะ
เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะตรวจจับและดับประกายไฟ ก่อนที่มัน
จะกลายเป็นต้นเหตุของไฟไหม้หรือการระเบิด แนวคิดของ
ระบบตรวจจับและดับประกายไฟจึงถือกําเนิดขึ้น

เราดับประกายไฟก่อนเกิดเพลิงไหม้

ปัจจุบัน อุปกรณ์ตรวจจับประกายไฟของเราตรวจดู
กระบวนการผลิตในโรงงาน มีการติดตั้งประมาณ 200,000 
เครื่องทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมงานไม้เท่านั้น แต่
ยังมีการติดตั้งในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ
ด้วย สิ่งนี้ทําให้พวกเราภูมิใจ และมีความสุขที่จะได้เห็น 
นวัตกรรมใหม่พัฒนาเพิ่มขึ้นจาก แนวความคิดเดิมของพวก
เรา

Ernst Greten
กรรมการผู้จัดการ ของ GreCon



?ทําไมต้อง GreCon
 ■ ระบบดับประกายไฟเกรคอน เริ่มใน
ปี 1973 เป็นเจ้าแรกที่นําเสนอการ
ป้องกันเพลิงไหม้ 

 ■ กว่าทศวรรษของประสบการณ์ความ
ชํานาญในหลากหลายอุตสาหกรรม

 ■ ติดตั้งประมาณ 200,000 เครื่องทั่ว
โลก

 ■ ทีมงานบริการด้วยผู้ชํานาญระดับ
สากลมากกว่า 80 ท่าน

อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ํา

ถ้าแรงดันน้ําที่ใช้สําหรับดับไฟไม่
เพียงพอ อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ําจะ
ถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ํา ถ้า
อัตราการไหลของน้ําที่ป้อนให้ปั้ม
ไม่เพียงพอ จําเป็นที่จะต้องติดตั้งถัง
เก็บน้ําด้วย

ระบบป้องกันการแข็งตัวของน้ําในระบบฉีดน้ํา

แผ่นทําความร้อน (Heat tape) และ ฉนวนป้องกันการแข็ง
ตัวของน้ําในท่อและอุปกรณ์ดับไฟ ทําจากฉนวนแบบพิเศษ
เพื่อห่อหุ้มอุปกรณ์ดับประกายไฟ จึงทําให้น้ําในท่อไม่กลาย
เป็นน้ําแข็ง

ทางเลือกในการดับเพลิง

หากต้องการใช้สารชนิดพิเศษ ในการดับเพลิง เช่น ก๊าซ, 
โฟม หรือ ไอน้ํา ก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบของเราได้ ชุดควบคุม

และ
การใช้งานอุปกรณ์F

F

F
F

!

อุปกรณ์ดับเพลิง

หมอกละอองน้ําจะถูกฉีดออกมาจากหัวดับเพลิงภายในเวลา
ไม่กี่มิลลิวินาที เพื่อใช้สําหรับดับไฟจากแหล่งจุดติดไฟได้ 
หัวฉีดละอองน้ําผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพดี ซึ่ง ช่วยเพิ่ม
ความคงทนต่อการใช้งาน หลังจากประกายไฟถูกดับ ลิ้น 
เปิด-ปิด ของหัวฉีดจะปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ
สิ่งต่างๆเจือปน  การเลือกใช้หัวดับเพลิงแต่ละแบบจะช่วย
ให้ลดปริมาณน้ําที่จําเป็นต้องใช้ได้

ไวต่อการตอบสนอง

เพื่อให้การป้องกันเพลิงไหม้และป้องกันผลกระทบจากการ
ระเบิดประสบผลสําเร็จ การตอบสนองอัตโนมัติจึงถูกเชื่อม
ต่อกับการตรวจจับ

อุปกรณ์ปิดทางเดินลมในระบบลําเลียง

ท่อดักไฟและท่อพร้อมบานปิด-เปิดกันไฟเป็นอุปกรณ์กลไก 
ที่สามารถปิดท่อขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีแหล่งกําเนิด
ไฟหลุดเข้าไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของโรงงาน ท่อดักไฟและ
ท่อพร้อมบานปิด-เปิดกันไฟ มีทั้งแบบที่ทํามาจาก สแตน

เลส เหมาะสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ

เบี่ยงเบนการลําเลียงวัตถุดิบ

ท่อเปลี่ยนทิศทางใช้เปลี่ยนทิศทางการ
ลําเลียงวัตถุดิบเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟหลุด
เข้าไปในพื้นที่อื่นๆของโรงงาน  ท่อ
เปล่ียนทิศทางมีท้ังแบบทํามาจากสแตนเลส
สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ลดเวลาในการตอบสนองโดยปัจจัยที่ สอง 
หรือ สาม

อุปกรณ์ดับเพลิงความเร็วสูงชนิดใหม่ UHS ประกอบด้วย 
วาล์วไฟฟ้าความเร็วสูงชนิดพิเศษ เช่นเดียวกับหัวฉีดน้ํา
ชนิดพิเศษที่มีการพัฒนาให้ใช้ได้กับระบบนี้  ในปัจจุบัน 
GreCon สามารถแก้ปัญหาสําหรับพื้นที่ที่มีระยะท่อสั้น ด้วย 
เทคโนโลยีอุปกรณ์ดับประกายไฟความเร็วสูงนี้ ทําให้ใช้ใน
ระยะท่อน้อยกว่า 2 เมตรได้

อุปกรณ์ดับเพลิงความเร็วสูง 
รุ่น UHS

*Ø 400 มิลลิเมตร ที่ 
ความเร็วการไหล 25 เมตร/วินาที

*<2 เมตร ตรวจจับความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้

และการระเบิด

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 ■ ป้องกันแหล่งกําเนิดเพลิงไหม้
 ■ หลีกเลี่ยงไฟไหม้และการระเบิด
 ■ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อบุคคลและ
ทรัพย์สิน

 ■ คุ้มกันกําลังการผลิตให้เป็นไปได้อย่าง
สูงสุด



อุปกรณ์ดับเพลิง และ 
อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทาง
เดินของอันตรายที่เกิด
จากไฟ และ การระเบิด

ปล่อยออกมาจากกระบวนการเผาไหม้ ในค่า ppm ที่ถูก
กําหนดไว้ การตรวจจับก๊าซจากการเผาไหม้ต้อง

กระทําในพื้นที่ที่เอื้อให้ก๊าซรวมตัวกันได้ จึงทําให้
ตรวจพบเพลิงไหม้ก่อนก๊าซติดไฟ.

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง GreCon ใช้เทคโนโลยี

ตรวจจับ UV/IR (ยูวี/อินฟราเรด) ที่ทันสมัยสําหรับ
ตรวจจับเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นจริง

ตัวตรวจจับ UV (ยูวี) จะส่งสัญญาณเตือนร่วงหน้าในกรณี
ไฟก่อตัวขึ้น ดังนั้นการดับประกายไฟด้วยการสั่งการของ
ผู้ใช้งานสามารถทําได้ก่อนร่วงหน้า ถ้าไฟกระจายตัวต่อ
เนื่อง ตัวตรวจจับ IR (อินฟราเรด) ซึ่งทํางานอย่างเป็น
อิสระต่อกัน จะยืนยันสัญญาณเตือน UV  และทําการดับไฟ

อัตโนมัติ

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

เครื่องตรวจจับควันไฟ รุ่น SRM 9/1 ตรวจจับไฟไหม้ที่
เป็นต้นกําเนิดของควัน ตัวอย่างพื้นที่ที่ใช้อุปกรณ์ชนิดนี้
คือ ท่อส่งอากาศกลับเข้าสู่ระบบดูดในระบบกรองอากาศ
อุตสาหกรรม เครื่องตรวจจับควันไฟ
ใช้ในพื้นที่ปลอดฝุ่น

อุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันการสะสมของ
ฝุ่นบน อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

การสะสมของฝุ่นบนเลนส์ของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ 
(sensor) อาจทําให้เกิดปัญหาในการตรวจจับประกายไฟ ดัง

น้ันระบบจําเป็นต้องใช้หัวเป่าลม (air purge adapter) 
เป่าลมไปท่ีเลนส์อุปกรณ์ จับสัญญาณ เพ่ือเป็นการ

ทําความสะอาดฝุ่นท่ีสะสมอยู่บนผิวเลนส์

การรบกวนของแสง

แสงรบกวน  ไม่ว่าจะเป็นแสงที่ถูกสร้างขึ้นหรือแสงแดด 
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้งานในการตรวจจับ
รังสีอินฟราเรด  ช่องรับแสงจึงถูกนํามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เตือนที่ผิดพลาดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

อุปกรณท่ี์ใชร้ว่มกบัอปุกรณต์รวจจบั

อุปกรณ์ตรวจจับประกายไฟสําหรับใช้ใน
พื้นที่ที่มีแสงสว่าง

GreCon สามารถตรวจจับประกายไฟบนสายพาน
ลําเลียง, พื้นที่การผลิต หรือจุดเชื่อมต่อขนถ่าย

ระหว่างจุดลําเลียง เหตุที่สามารถตรวจจับประกาย
ไฟในที่ต่างๆเหล่านี้ได้เพราะ GreCon มีอุปกรณ์

ตรวจจับสัญญาณชนิดพิเศษ DLD 1/8 ที่ใช้กับพื้นที่
ที่มีแสงสว่างเข้าถึง

อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคร้อนและไฟคุ

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมักก่อเกิดอนุภาคร้อน 
หรือ วัตถุดิบร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งการเกิดขึ้นเหล่านี้ไม่แสดง
ให้พบเห็น ตัวอย่างเช่นวัตถุดิบจําพวก ตะกรันหรือเขม่า

สะสมภายในท่อหรือกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้มี
ขนาดเล็กลง เช่นการบดละเอียดตลอดถึงการคัดแยก

และทําความสะอาด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในท่อดูด
ฝุ่นและไอระเหยของกระบวนการชุบแข็ง หรือ 
กระบวนการหล่อ และกระบวนการรีไซเคิล

อุปกรณ์ตรวจจับรุ่น HPDใช้ตรวจจับอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นเหล่านี้ ช่วงอุณหภูมิเพิ่มสูงเกินจะถูกตรวจพบ

อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้จากอุณหภูมิ 

อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ TM 1/9 ไม่เพียงตอบสนองเมื่อ
พบอุณหภูมิเกินกําหนด แต่ยังให้สัญญาณเมื่ออุณหภูมิไฟ

เพิ่มขึ้น อุปกรณ์นี้ทําการตอบสนองหลังการตรวจพบ
โดยแบ่งเป็นสองส่วนซึ่งทํางานแบบขนานกัน ส่วนแรก
ในกรณีของไฟคุกรุ่น (อุณหภูมิเพิ่มขึ้นช้าๆ)  ระบบ

ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทํางาน
เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กําหนด ส่วนที่สองในกรณีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (อุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากไฟไหม้เชื้อ

เพลิง) สัญญาณถูกส่งก่อนอุณหภูมิถึงค่าที่กําหนด

อุปกรณ์ตรวจจับไฟคุและไฟไหม้

ไฟคุ, ถ่านที่ยังไม่มอด หรือถ่านและวัตถุดิบที่กําลังลุกไหม้
ที่ซ่อนอยู่ในวัตถุดิบจะปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้ ก๊าซ
เหล่านี้ถูกตรวจพบได้โดยอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจากการเผา
ไหม้ รุ่น BGM  ตัวอย่างพื้นที่สําหรับใช้อุปกรณ์นี้คือ ไซโล 
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจากการเผาไหม้นี้สามารถใช้งานแบบ
โดยลําพัง (stand-alone) หรือ รวมในระบบการควบคุมการ
เผาไหม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ (in combination to monitor 
large areas) ไฟคุถูกตรวจพบได้เนื่องจากการวัดค่าก๊าซ 
CO, H2, KW (phenolic hydrocarbon หรือ nitrogen) ท่ี

อุปกรณ์ตรวจจับทั้งหมด

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิดมีอยู่หลาย
ประเภท GreCon มีอุปกรณ์ตรวจจับสําหรับความเสี่ยงเหล่า
นั้น

อุปกรณ์ตรวจจับประกายไฟสําหรับใช้ในพื้นที่
ที่ไม่มีแสงสว่าง 

อุปกรณ์ตรวจจับประกายไฟ FM1/8 เหมาะสําหรับติด
ตั้ง ภายในท่อลมหรือ พื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างภายนอกส่อง
ถึง การตรวจจับประกายไฟของ FM1/8 สามารถทําได้
รวดเร็วและได้ผลแม้ว่าจะมีฝุ่นถูกลําเลียงอย่างหนาแน่น
ในท่อก็ตาม โดยปกติ เลนส์อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

ถูกทําให้สะอาดด้วยลมและวัสดุที่ไหลอยู่ในท่อซึ่งทําให้
ง่ายต่อการบํารุงรักษา

อุปกรณ์ตรวจจับประกายไฟสําหรับใช้กับจุดที่
มีอุณหภูมิสูง

อุปกรณ์ตรวจจับ FM3/8 พร้อมด้วยสายใยแก้วนําแสง 
(sensors with fi bre optic cables) ถูกใช้ติดตั้งในพื้นที่
การผลิต หรืออบแห้งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 65° C (149° F) 
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

ชนิดนี้ต่อเข้ากับสายใยแก้วนําแสง (glass fi bre cable) 
จํานวนสามสาย สายใยแก้วนําแสง (glass fi bre cable) ทํา
หน้าที่เป็นทางผ่านของรังสีอินฟราเรดไปยังอุปกรณ์ตรวจ
จับสัญญาณ (sensor)

ซึ่งแต่ละสายหุ้มด้วยสายโลหะไร้สนิม ที่ปลายของแต่ละสาย
ติดตั้งหัวอ่านสัญญาณแบบกึ่งตัวนํา (photo optic diode) 
และ แผ่นแก้วทนความร้อนสูง

จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (sensor) ชนิดนี้
ประกอบด้วยหัวตรวจจับประกายไฟสามหัว ซึ่งจะทําให้การ
ตรวจจับประกายไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น สายใยแก้วนํา
แสง (glass fi bre cable) มีขนาดความยาวที่แตกต่างกันไป
เพื่อรองรับความแตกต่างของขนาดท่อ
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อุปกรณ์ดับเพลิง

หมอกละอองน้ําจะถูกฉีดออกมาจากหัวดับเพลิงภายในเวลา
ไม่กี่มิลลิวินาที เพื่อใช้สําหรับดับไฟจากแหล่งจุดติดไฟได้ 
หัวฉีดละอองน้ําผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพดี ซึ่ง ช่วยเพิ่ม
ความคงทนต่อการใช้งาน หลังจากประกายไฟถูกดับ ลิ้น 
เปิด-ปิด ของหัวฉีดจะปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ
สิ่งต่างๆเจือปน  การเลือกใช้หัวดับเพลิงแต่ละแบบจะช่วย
ให้ลดปริมาณน้ําที่จําเป็นต้องใช้ได้

ไวต่อการตอบสนอง

เพื่อให้การป้องกันเพลิงไหม้และป้องกันผลกระทบจากการ
ระเบิดประสบผลสําเร็จ การตอบสนองอัตโนมัติจึงถูกเชื่อม
ต่อกับการตรวจจับ

อุปกรณ์ปิดทางเดินลมในระบบลําเลียง

ท่อดักไฟและท่อพร้อมบานปิด-เปิดกันไฟเป็นอุปกรณ์กลไก 
ที่สามารถปิดท่อขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีแหล่งกําเนิด
ไฟหลุดเข้าไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของโรงงาน ท่อดักไฟและ
ท่อพร้อมบานปิด-เปิดกันไฟ มีทั้งแบบที่ทํามาจาก สแตน

เลส เหมาะสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ

เบี่ยงเบนการลําเลียงวัตถุดิบ

ท่อเปลี่ยนทิศทางใช้เปลี่ยนทิศทางการ
ลําเลียงวัตถุดิบเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟหลุด
เข้าไปในพื้นที่อื่นๆของโรงงาน  ท่อ
เปล่ียนทิศทางมีท้ังแบบทํามาจากสแตนเลส
สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ลดเวลาในการตอบสนองโดยปัจจัยที่ สอง 
หรือ สาม

อุปกรณ์ดับเพลิงความเร็วสูงชนิดใหม่ UHS ประกอบด้วย 
วาล์วไฟฟ้าความเร็วสูงชนิดพิเศษ เช่นเดียวกับหัวฉีดน้ํา
ชนิดพิเศษที่มีการพัฒนาให้ใช้ได้กับระบบนี้  ในปัจจุบัน 
GreCon สามารถแก้ปัญหาสําหรับพื้นที่ที่มีระยะท่อสั้น ด้วย 
เทคโนโลยีอุปกรณ์ดับประกายไฟความเร็วสูงนี้ ทําให้ใช้ใน
ระยะท่อน้อยกว่า 2 เมตรได้

อุปกรณ์ดับเพลิงความเร็วสูง 
รุ่น UHS

*Ø 400 มิลลิเมตร ที่ 
ความเร็วการไหล 25 เมตร/วินาที

*<2 เมตร ตรวจจับความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้

และการระเบิด

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 ■ ป้องกันแหล่งกําเนิดเพลิงไหม้
 ■ หลีกเลี่ยงไฟไหม้และการระเบิด
 ■ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อบุคคลและ
ทรัพย์สิน

 ■ คุ้มกันกําลังการผลิตให้เป็นไปได้อย่าง
สูงสุด

?ทําไมต้อง GreCon
 ■ ระบบดับประกายไฟเกรคอน เริ่มใน
ปี 1973 เป็นเจ้าแรกที่นําเสนอการ
ป้องกันเพลิงไหม้ 

 ■ กว่าทศวรรษของประสบการณ์ความ
ชํานาญในหลากหลายอุตสาหกรรม

 ■ ติดตั้งประมาณ 200,000 เครื่องทั่ว
โลก

 ■ ทีมงานบริการด้วยผู้ชํานาญระดับ
สากลมากกว่า 80 ท่าน

อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ํา

ถ้าแรงดันน้ําที่ใช้สําหรับดับไฟไม่
เพียงพอ อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ําจะ
ถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ํา ถ้า
อัตราการไหลของน้ําที่ป้อนให้ปั้ม
ไม่เพียงพอ จําเป็นที่จะต้องติดตั้งถัง
เก็บน้ําด้วย

ระบบป้องกันการแข็งตัวของน้ําในระบบฉีดน้ํา

แผ่นทําความร้อน (Heat tape) และ ฉนวนป้องกันการแข็ง
ตัวของน้ําในท่อและอุปกรณ์ดับไฟ ทําจากฉนวนแบบพิเศษ
เพื่อห่อหุ้มอุปกรณ์ดับประกายไฟ จึงทําให้น้ําในท่อไม่กลาย
เป็นน้ําแข็ง

ทางเลือกในการดับเพลิง

หากต้องการใช้สารชนิดพิเศษ ในการดับเพลิง เช่น ก๊าซ, 
โฟม หรือ ไอน้ํา ก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบของเราได้ ชุดควบคุม

และ
การใช้งานอุปกรณ์



หน้าจอสัมผัสแบบใหม่ใช้งานง่าย

BS7 NET ทําให้เข้าใจการทํางานและสามารถควบคุมการทํางานจากห้องควบคุมได้

สํารวจระบบ BS7 NET

เพิ่มเครื่องรับใน
ระบบเครือข่าย 

BS 7 NET

เพิ่มเครื่องรับใน
ระบบเครือข่าย 

BS 7 NET

จํานวนเครื่อง
รับสูงสุด 
10 เครื่อง

1 เครื่องแม่ข่าย 
ต่อ 

BS7 NET

ระบบเครือข่ายของลูกค้า 
(Customer lan)

BS 7 NET
<การปรับเทียบให้เกิดขึ้นในเวลา

เดียวกันกับเวลามาตรฐาน>
<การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ

วงแหวน>

ติดตั้งตู้ควบคุมได้
จํานวนสูงสุด 
25 ตู้ ควบคุม 
1000 พื้นที่

Gateway after 
Profi bus, Profi net 

or DeviceNet

BS7 NET 
เครื่องแม่ข่าย + 
1. BS7 NET 

เครื่องรับ

CC 5000
จอสัมผัส
CC 7000
จอสัมผัส

CC 5000
CC 7000

CC 5000
จอสัมผัส
CC 7000
จอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของระบบตรวจจับและดับ
ประกายไฟ  ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย

หน้าจอสีแบบใหม่ขนาด 10 นิ้ว รับคําสั่งและทํางานเพียง
สัมผัสที่หน้าจอ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ 
ในรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจง่ายและกะทัดรัด ตามระดับผ่าน
ของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันของชุดควบคุม GreCon  ด้วย
เหตุนี้จึงทําให้เป็นเรื่องง่ายที่จะได้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ไม่
เพียงแค่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เกิดขึ้นทันทีหลังมีการเตือน
ภัย แต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลระยะยาวบนหน้าจอตาม
ระดับผ่านของผู้ใช้งาน ตู้ควบคุมสามารถแสดงแผนภาพ
ลายการผลิตบอกตําแหน่งที่มีการเตือนภัย โดยการขยาย
หน้าจอ ทําให้ทราบตําแหน่งที่กําลังเตือน เพื่อให้ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

เรียกดูข้อมูลสําคัญได้อย่างรวดเร็ว

สามารถแสดงข้อมูลที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือก
เข้าข้อมูลผ่านทางสัญลักษณ์ที่แสดงไว้อย่างชัดเจน หน่วย
ความจําในการแสดงผลมีห้องเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์   เช่น  คําแนะนํา และ คู่มือการใช้งาน 
สามารถเรียกใช้งานได้เมื่อไม่สามารถหาคู่มือการใช้งานที่
เป็นเอกสารได้

ง่ายต่อการปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่

ในหลายๆกรณี  ความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน้าจอแบบ
สัมผัส  สามารถใช้แทนที่จอแสดงผลมาตรฐาน แบบเก่า 
ของ  GreCon ที่มีอยู่ได้

หน้าจอแบบสัมผัส  สามารถใช้แทนที่จอแสดงผลมาตรฐาน 
แบบเก่า ของ  GreCon ที่มีอยู่ได้

แผงควบคุมการทํางานสําหรับชุดควบคุม
ขนาดเล็ก

ชุดควบคุมขนาดเล็กของ Grecon มีการติดตั้งแผงควบคุม
แบบมาตรฐาน

นวัตกรรมคือคตินิยมของเรา

ด้วยหลักการนี้ เราหมายถึง ผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนวัตกรรม
ของพวกเรา และ คุณปู่ที่แสนดีของเรา ผู้ก่อตั้ง โรงงาน 
Fagus ทําหุ่นรองเท้าในปี 1911  เขามีความกล้าที่จะมีส่วน
ร่วมจินตนาการ ว่าจ้างบุคคลธรรมดาอย่าง Walter Gropi-
us ซึ่งต่อมากลายเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับสากลเพื่อ
สร้างโรงงานซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของอาคาร
ที่ทันสมัย ยูเนสโกกําหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 2011 ด้วยการบูรณะอาคารแห่งนี้ทําให้ยังคงสภาพที่ดี
มาก ยังคงถูกใช้งานและครอบครัวเป็นเจ้าของ

ในปี 1970 บริษัท ของเราได้รับประสบการณ์นวัตกรรม
เพิ่มเติม พี่ชาย Gerd ของฉัน และฉันเข้าบริหาร Fagus 
โรงงานผลิตหุ่นรองเท้าที่ยังคงดําเนินการจนถึงทุกวัน
นี้และก่อตั้ง GreCon ซึ่งในปัจจุบันเราเป็นผู้ผลิตและ
จําหน่ายระบบการวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการวัดที่ใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตไม้แผ่นและระบบป้องกันอัคคีภัยทั่ว
โลก หนึ่งในระบบป้องกันอัคคีภัยคือระบบตรวจจับและดับ
ประกายไฟ

ในปี1973 คุณพ่อของฉันจัดหาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิล
บอร์ดไปยังรัสเซีย ซึ่งเกิดไฟไหม้หลายครั้งต่อวัน  “คุณต้อง
คิดทําอะไรสักอย่าง” คุณพ่อพูดเช่นนั้น พวกเราจึงคิดว่าจะ
เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะตรวจจับและดับประกายไฟ ก่อนที่มัน
จะกลายเป็นต้นเหตุของไฟไหม้หรือการระเบิด แนวคิดของ
ระบบตรวจจับและดับประกายไฟจึงถือกําเนิดขึ้น

เราดับประกายไฟก่อนเกิดเพลิงไหม้

ปัจจุบัน อุปกรณ์ตรวจจับประกายไฟของเราตรวจดู
กระบวนการผลิตในโรงงาน มีการติดตั้งประมาณ 200,000 
เครื่องทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมงานไม้เท่านั้น แต่
ยังมีการติดตั้งในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ
ด้วย สิ่งนี้ทําให้พวกเราภูมิใจ และมีความสุขที่จะได้เห็น 
นวัตกรรมใหม่พัฒนาเพิ่มขึ้นจาก แนวความคิดเดิมของพวก
เรา

Ernst Greten
กรรมการผู้จัดการ ของ GreCon

BS7 NET ง่ายสําหรับการงานและการจัดการ

BS7 NET  ติดตั้งที่ชุดควบคุมรุ่น  CC 7000  และ  
CC 5000 บนพื้นที่ของโรงงาน ตัวอย่างเช่น ในห้องควบคุม 
สามารถทําการติดตั้ง ที่ชุดควบคุมในห้องควบคุม ไม่จําเป็น
ต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถลดขนาดความยาวของ
สายสัญญาณ การออกแบบที่เป็นอิสระเพื่อให้สามารถแก้ไข
เพิ่มเติม และ เพิ่มความสะดวกสบายในการบํารุงรักษาของ
ระบบทั้งหมด ชุดควบคุมสามารถติดตั้งใกล้กับพื้นที่การผลิต
ได้

BS7 NET ใช้งานง่ายและ แสดงผลของเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น ณ ปัจจุบันในระบบได้   ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง
ต่อการเตือนภัย ณ ปัจจุบันได้ทันท่วงที  ง่ายต่อการจัดการ 
สามารถลดความซ้ําซ้อนของการทํางานของระบบตรวจจับ
และดับประกายไฟในชีวิตประจําวัน

การดําเนินงานที่สําคัญ เช่น มีการ acknowledgement 
เพื่อรับทราบการเตือนภัย หรือ มีการ clear administration 
ของการปิดพ้ืนท่ีใช้งาน     ศูนย์รวบรวมข้อมูล ของ BS7 NET 
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและ สื่อสารกับชุดควบคุม และ ชุด
ควบคุมของลูกค้าที่อาจจะติดตั้งในพื้นที่การผลิตที่อื่น  เพียง
ชําเลืองมองผลก็สามารถรู้ได้ว่าจุดใดกําลังอยู่ในอันตราย 
และ มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าแทรกแซง

BS7 NET แสดงการเตือนภัยอย่างต่อเนื่องและ บันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของชุดควบคุมด้วยเวลาที่ถูกต้อง
ตรงกันในหน่วยมิลลิวินาทีี  การจัดการและการปฏิบัติงาน
จึงถูกต้องอยู่เสมอ   

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุดควบคุมของลูกค้าผ่าน
ทาง ช่องทางสื่อสาร เพื่อส่งผ่านสัญญาณ   สายสัญญาณ
เครือข่าย  หรือ อุปกรณ์เครือข่าย(gateways to Profi bus, 
Profi net or DeviceNet)



Global  
Service Team  

with more than  
80 Experts

Our Network

Over 10,000 production plants in 
hundreds of industries worldwi-
de are protected by GreCon spark  
extinguishing systems. 

To meet this extensive use of 
our systems and the customers  
behind them, we are represented 
by our own companies and reliable  
partners worldwide.

Personal customer service, combined 
with competence and experience, is 
our strength

Customer service is one of our strengths. Be-
ginning with the installation and start-up of your 
system, its daily use, maintenance work and trou-
ble-shooting, your personal GreCon technician 
accompanies your spark extinguishing system 
through its whole operational sequence. This is 
done in close co-operation with your people.

!
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ทีมงานบริการด้วย
ผู้ชํานาญระดับสากล

มากกว่า 80 ท่าน

เครือข่ายของเรา

มากกว่า 10,000 โรงงานใน 100 
อุตสาหกรรมทั่วโลกใช้ระบบตรวจจับและ
ดับประกายไฟ Grecon  เพื่อตอบสนองการ
ใช้งานที่กว้างขวางในระบบของเรา และ 
เบื้องหลังลูกค้า เราคือตัวแทนของบริษัท
ของเรา และ เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของ
ลูกค้าทั่วโลก


