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Divize GlobalMES Solution Network 
(GMSN) společnosti Yokagawa současně 
k podpoře optimálního využití informací 
o chování technologického procesu a stavu 
technologických zařízení na patřičných úrov-
ních řízení závodu či podniku dodává různě 
zaměřené sady softwaru. Jednotlivé specia-
lizované softwarové sady lze rozdělit do tří 
oblastí, jimiž jsou:
– Advanced Process Control (sady ExaRge, 

ExaSmoc, ExaCoast, ExaSpot),
– Advanced Operation Assistance (ExaPlog, 

CAMS/AAASuite, ExaPilot),
– Plant Information Management System 

(ExaQuantum, ExaQuantum Batch).
Součástí systému Centum VP je také soft-

ware CAMS (Consolidated Alarm Manage-
ment System), jehož úkolem je účinně kla-
sifikovat důležitost výstrah a zprůhledňovat 

Základ pro zavedení konceptu VigilantPlant společnosti Yokogawa,
Navržený tak, aby všichni, kdo zajišťují chod závodu, mohli
Jasně vidět, předem vědět a pohotově jednat.

Centum VP umožňuje pracovníkům plně využít jejich schopnosti
a bez zábran přispívat k neustálému zdokonalování chodu závodu.

Dodává lidem sebejistotu a zvyšuje produktivitu jejich práce.
Pomáhá jim udržovat bezpečný a spolehlivý chod závodu a dosahovat 
vyšší produktivity.

Udělejte ze svého závodu agilní závod – VigilantPlant.

Další informace na: 

http://www.yokogawa.com/
centumvp

Řešení od společnosti Yokogawa
V roce 1975 přišel na svět systém Centum

V loňském roce Yokogawa přišla s inovativní řadou Centum VP R05

Další evoluční krok s názvem

pomůže dovést váš závod  
k provozní dokonalosti – Operational Excellence

YOKOGAWA GESMBH, organizační složka,
1. máje 120, 703 00 Ostrava

celkový pohled na provoz a výrobu. Tento 
software na základě volitelných priorit tří-
dí alarmy (výstražná hlášení), sdružuje je do 
skupin a ulehčuje operátorovi jejich správu. 
K dispozici jsou i funkce umožňující alarmy 
statisticky vyhodnocovat podle parametrů za-
daných uživatelem.

Ucelený sortiment v kombinaci s přísluš-
ným know-how dovoluje firmě Yokogawa na-
bídnout zákazníkům po celém světě, včetně 
České republiky, kompletní sadu prostředků 
k naplnění konceptu Lifecycle Excellence. Tato 
nabídka je podložena i mnoha referencemi.

Koncept Lifecycle Excellence je součástí 
dlouhodobé globální strategie VigilantPlant, 
kterou společnost Yokogawa začala naplňo-
vat v roce 2005 a která má být završena do 
roku 2015, kdy firma oslaví výročí 100 let od 
svého založení.

Společnost Yokogawa

Yokogawa je firma působící prostřednic-
tvím osmnácti výrobních podniků, 81 spo-
lečností a více než 650 inženýrsko-obchod-
ních poboček po celém světě. Byla založena 
v roce 1915 a v současnosti je firmou s vlast-
ním vývojem pokrokových produktů pro jed-
notlivé oblasti podnikání s více než 7 000 pa-
tenty a chráněnými vzory. Základními obo-
ry podnikání jsou průmyslová automatizace 
(Industrial Automation & Control), zkoušení 
a měření (Test & Measurement) a informační 
systémy pro průmysl (Information Systems & 
Industry Support).

Ing. Pavel Novák,
Yokogawa GesmbH, Praha
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y   Uzimex již nezastupuje 
firmu Maxon

Společnost Maxon ukončila k 30. dubnu 
2012 svou spolupráci s firmou Uzimex Pra-
ha. Uzimex Praha (www.uzimex.cz) zůstá-
vá i nadále na trhu aktivní v oblasti prodeje 
komponent pro automatizaci a robotizaci, 
jako jsou vačkové mechanismy, řemenové 

převody, spojky, dopravní pásy, řemenice, pří-
má vedení a měřicí technika pro strojírenskou 
výrobu (přesné měření délky a přímosti lase-
rem, měření drsnosti). Tým zkušených tech-
niků je zákazníkům stále k dispozici pro kon-
zultace a poradenství s konkrétními projekty.

Společnost Uzimex úspěšně uvedla poho-
ny značky Maxon na český a slovenský trh, 
vytvořila jim zde velmi dobrou pozici a po-

mohla jim získat i četná ocenění na místních 
veletrzích. Významná byla i její spolupráce 
s technickými vysokými školami, jejímž vý-
sledkem byly zajímavé technické projekty, 
prezentované i na stránkách časopisu Automa.

Firmu Maxon od 1. května na českém 
a slovenském trhu zastupuje rakouská firma 
Kwapil & Co prostřednictvím své kanceláře 
v Brně. (Bk)

radana.markova@at.yokogawa.com


