
IR 5000

Inline  fugtmåling 
baseret på infrarød teknologi
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Udnyt alle reserver i din produktion, gør produktionspro-
cessen mere ensartet, øg dit udstyrs tilgængelighed og 
opnå større profit.

Hvor som helst, hvor præcis produktfugtighed er påkrævet, 
giver in-line fugtanalyseapparater brugerne de nødvendige 
oplysninger.

Den konstante tilgængelighed af produktegenskaber giver 
mulighed for nem justering af produktionsprocessen for at 
sikre en høj standard af produktkvalitet.

Ved produktion af træbaserede plader er vandindholdet af 

Produktions- og kvalitetskontrol med GreCon fugtanalyseapparat

det anvendte materiale af afgørende betydning. Spåner og 
fibre må hverken være for våde eller for tørre. Hvis mate-
rialet er for vådt, vil det resultere i reduceret pladekvalitet 
og langsommere produktionshastigheder. Hvis materialet 
er for tørt, spildes energi. Dette gælder også for limet 
materiale.

Operator interface and sensor
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Opbygning 
af IR 5000

Hovedbestanddelene i fugtanalyseapparatet IR 5000 er et 
berøringsfrit målehoved og et brugerinterface til kalibrering 
af og fastlæggelse af variabler for fugtanalyseapparatet.

Brugerinterfacet er monteret i nærheden af målehovedet, 
hvor det også fungerer som eksternt display i målepo-
sitionen. På denne måde kan de målte fugtværdier let 
aflæses, når man tager prøver til laboratoriemålinger. 

Ved hjælp af en egnet rude er det også muligt at måle 
vandindholdet i materialestrømme i lukkede transport-
systemer. 

De målte værdier kan via en netværksforbindelse over-
føres til et overordnet processtyringssystem for at få vist 
værdierne på styrepulten. 

Analoge udlæsninger og programmerbare alarmkontakter 
er tilgængelige til yderligere styringsopgaver. Målehove-
dets og brugerinterfacets kabinetter er støv- og vandtætte. 

Ved anvendelse under ekstreme omgivende temperaturer 
er passende tilbehør tilgængeligt. 

Op til 80 forskellige systemindstillinger kan gemmes i 
produkthukommelsen, hvilket giver mulighed for tilpasning 
til hvilken som helst materialestruktur.

Kombination 
med andre målesystemer 

Vurderingen af produkt- eller materialeegenskaber kan 
gøres endnu lettere ved at kombinere IR 5000 med andre 
GreCon målesystemer. For eksempel kan yderligere 
materialeegenskaber vurderes ved at tilslutte apparatet 
til GreCon arealvægtmåleren BWQ 5000. Spåne- eller 
fibermåttens tørmasse beregnes automatisk ved hjælp af 
samlet vurdering af arealvægt og fugt.
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Det berøringsfrie in-line målesystem fungerer ved hjælp 
af en optisk måleværdiomformer. Der benyttes lys i 
NIR-området, hvilket absorberes af materialets fugt. Det 
betyder, at jo fugtigere det materiale er, der skal måles, jo 
mindre lys reflekteres der af materialet. 

En lysstråle, der udsendes fra en halogenlampe, deles 
op i adskillige måle- og referencestråler ved hjælp af en 
spejl-linse-kombination. Strålerne føres gennem et filter-
hjul, for at filtrere uønskede spektralområder ud af lyset. 
De tiloversblevne stråler i NIR-området ledes hen på det 
materiale, der skal måles. 

Det reflekterede lys, hvis intensitet afhænger af vandind-
holdet, sammenlignes med referencestrålerne i måleho-
vedet og bruges til at beregne materialets fugtighed. På 
grund af opdelingen i adskillige måle- og referencestråler 
og dobbelt-detektor-princippet sikres høj systemstabilitet 
og målenøjagtighed – uafhængigt af eksterne påvirkninger. 

Måleprincip 

Netværksforbindelser

Til dataoverførslen til overordnede processtyringssystemer 
er forskellige interfaces tilgængelige.

Online kundeservice

GreCon målesystemer er udstyret med et modem eller 
VPN, der kan bruges til at oprette direkte forbindelse til 
GreCons kundeservice. Support, ændring af parametre 
og softwareopdatering er tilgængeligt online.

Function principle
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1 Filling  
 of measuring device

2 Taking  
 of samples and zero-adjustment

3 Emptying 
 of measuring device

Fibermåleapparat FMV 5000 til undersø-
gelse af fugt i faldskakter 

Fibermåleapparatet er særligt egnet til at undersøge mate-
rialets fugtighed i faldskakter, såsom faldskakter under 
tørrercykloner ved MDF-produktionsprocesser. 

GreCon fugtanalyseapparatet IR 5000 er integreret i FMV 
5000. 

Med FMV 5000 opsamles og måles fibrene i en særlig 
opsamlingsbeholder. Efter hver måling åbnes en klapme-
kanisme, og de målte fibre sendes tilbage i produktion-
sprocessen. Samtidig opsamles nye fibre og målingen 
startes igen. 

FMV 5000 har en adgangsluge udadtil, så man til enhver 
tid kan tage prøver og nulstille IR 5000-målesystemet (selv 
imens produktionen er i gang). 

Denne nyudvikling giver pålidelig fugtmåling direkte efter 
tørreren. En yderligere fordel er muligheden for at kon-
trollere måleresultaterne til enhver tid. 

Fibermåleapparat FMV 5000 
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Målehoved

■■ Kabinetmål: ......................190 x 166 x 316 mm (B/H/D)
■■ Beskyttelse:............................................IP 65 (Nema 4)  
 .....................................................(valgfri til ATEX-zone)

■■ Driftstemperaturområde:.................... 0 °C til +50 °C *1
■■ Måleområder: ........................................kan vælges frit, 
 .......................................................0 til 5 %, 0 til 10 %, 
 ..............................................5 til 20 % og 35 til 100 % 

■■ Angivelse af måleresultat: ..% abs. tørt eller % absolut 
■■ Måleafstand: .............................................. ca. 250 mm
■■ Maks. materialehøjdeudsving: ...................... ± 100 mm
■■ Strømforsyning: ................................................ 24 V DC 

Tekniske specifikationer

Brugerinterface 

■■ Kabinetmål: ..................... 290 x 306 x 120 mm (B/H/D)
■■ Beskyttelse:............................................IP 65 (Nema 4)  
 .....................................................(valgfri til ATEX-zone)

■■ Driftstemperaturområde:....................... 0 °C til +45 °C*
■■ Visning: ............................................. LCD touch screen 
■■ Analoge udlæsninger: ............. 2 udlæsninger 4-20 mA 
■■ Relæ-udlæsninger: .................. 2 high/low alarmrelæer  
 ............................................................ (spændingsløse) 

■■ Alarmers isolerede afbryderstyrke: .... maks. 1 A, 240 V 
■■ Produkthukommelse: .......... op til 80 produktopskrifter 
■■ Indgangseffekt: ............................90 til 264 V universel 
■■ Frekvens: ................................................ 47 Hz til 63 Hz
■■ Effektforbrug: .......................................................42 VA 
■■ Ethernet: ................... Profibus DP, Profinet, DeviceNet,  
 ..............................................Modbus TCP, Ethernet IP

*1 with heating/cooling devices 
 -50 °C to +70 °C / -58 ºF to +158 ºF are possible (option) 

Moisture measurement after the forming line

Side wall  
of dosing bin

Forming belt,  
belt scale or conveyor belt
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Referencer 

■■ Fiberplader
■■ Gipsplader
■■ HDF-plader
■■ Hårde træfiberplader
■■ OSB-plader
■■ Spånplader
■■ Træbeton
■■ Våde træfiberplader
■■ Mineraluldsfiber
■■ Isoleringsplader af poppeltræ 

Anvendelsesområder

■■ Tørrer 
Her foretrækkes en kombination af to IR 5000. Med 
den målte produktfugtighed før tørreren, kan materi-
alemængden reguleres via fremføringshastigheden. Ved 
tørrerens udgang kan fugtværdierne bruges til at regulere 
tørreren for at sikre konstant produktfugtighed og for at 
spare energi ved at kontrollere tørreprocessen. 

■■ Limblander 
Ligesom ved tørreprocessen, bruges to fugtanalyseap-
parater i limblanderområdet. Ved hjælp af værdierne målt 
ved limblanderens indgang og udgang kan den automa-
tiske tilførsel af lim og harpiks reguleres. Limningen opti-
meres derved, hvilket sikrer høje styrkeegenskaber i det 
træbaserede materiale

■■ Formningslinje 
Brugen af et fugtanalyseapparat i eller efter formningslinjen 
giver endelige data om den færdigspredte spåne- eller 
fibermåtte. Der er mulighed for automatisk kontrol af 
forudgående spåne- eller fiberbearbejdningsprocesser..

FMV in drop chute 
underneath dryer cyclone

Trough of  
a screw conveyor

Hvorfor GreCon
■■ Berøringsfri måling
■■ 7000 måleværdier i minuttet
■■  IR-filter til tørre og våde spåner/fibre inkluderet
■■ Flere måleapparater kan kobles sammen
■■ Målehoved med tilsmudsningssensor
■■ Fast-gating-funktion inkluderet (huller eller 
afbrydelser i materialestrømmen registreres)

■■ Pålidelig, driftfri fugtmåling

Dine fordele
■■ Undgåelse af fejl forårsaget 
af forkert fugtighed

■■ Berøringsfrit målesystem, 
måling af spåner/fibre inden i 
beholdere/transportsnegle gennem en glasrude

■■ Bedste måleværdikvalitet takket være 
7000 målinger i minuttet

■■ Målesystemet leveres forudkalibreret

?

!
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GreCon 
P.O.BOX 1243 

D-31042 ALFELD/HANNOVER 
GERMANY

TEL.: +49 (0) 5181-790 
FAX: +49 (0) 5181-79229 
E-MAIL: sales@grecon.de 
WEB: www.grecon.de

Fagus Factory, constructed by Walter Gropius in 1911

S
ub

je
ct

 to
 te

ch
ni

ca
l a

nd
 c

ou
nt

ry
-s

p
ec

ifi
c 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. | 
©

 2
0

05
 G

re
C

on
 | E

N
 »

E
N

G
LI

S
H

« 
| 0

5.
20

05
 | M

. R
ei

ss
 

OUR HEADQUARTER AT ALFELD - BUILT BY WALTER GROPIUS 1911

POSTFACH 1243
D-31042 ALFELD/HANNOVER

TEL.: +45 41 11 98 68
FAX: +49 98 77 00 97

E-MAIL: sales@grecon.dk
WEB: www.grecon.dk
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