nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Từ khoá

Y4

hệ thống hoặc phần mềm

dầu

E29

máy móc và dùng điện

Những Yếu tố chính trong Vigilant cycle đối với Môi trường Toàn cầu
Đặc tính
 Tự động hóa công nghiệp và kiểm soát các giải pháp dựa
vào chuyên môn sâu rộng của Yokogawa trong đo lường,
kiểm soát, và công nghệ thông tin giúp nâng cao năng
suất, đảm bảo an ninh, và giảm mức tiêu thụ năng lượng
tại các nhà máy của bạn.
 Chúng tôi cung cấp một lượng lớn các máy đo hiện
trường cho quá trình sản xuất có chức năng giống như
một hệ thống thần kinh. Chúng tôi cũng cung cấp hệ
thống kiểm soát sản xuất tích hợp độ tin cậy cao tập hợp
tất cả thông tin từ các thiết bị hiện trường của bạn để có
thể điều khiển các dây chuyền sản xuất tại các cơ sở sản
xuất bằng những cách tiết kiệm và đạt hiệu suất năng
lượng nhất.
 Chúng tôi đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh
doanh cung cấp các giải pháp này từ năm 1975, giúp các
nhà máy công nghiệp trên toàn thế giới đạt được hiệu
suất năng lượng cao hơn. Bất kỳ mọi yêu cầu bạn đưa
ra, chúng tôi đều có thể giúp bạn cắt giảm chi phí năng
lượng và bảo vệ môi trường.

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Nhìn thấy rõ

Tầm nhìn của thông tin

Trao đổi thông tin theo thời gian
thực chính xác và ổn định xuyên
suốt nhà máy

Chuỗi giá trị
Nhà cung cấp

Vật liệu

Sản xuất

Sản phẩm

Khách hàng

Hành động nhanh gọn

Nhanh gọn trong kinh doanh

Vận hành phản ứng theo chuỗi giá
trị qua quản lý sản xuất thích ứng
và các quyết định thông minh nhanh

Biết trước

Khả năng tiên đoán quá trình
Trí thông minh tiên đoán lường
trước được những thay đổi và giúp
bạn lập trước kế hoạch hành động

Con đường rõ ràng tiến đến vận hành xuất sắc
Lập thông tin nhà máy quan trọng có thể nhìn thấy toàn bộ chỉ là bước đầu tiên trong Vigilant cycle.
Nhìn thấy rõ cho bạn kiến thức quan trọng để lường trước những thay đổi cần thiết trong quá trình.
Biết trước mang đến cho bạn tốc độ và linh hoạt để tối ưu hóa nhà máy trong thời gian thực. Và hành
động với sự nhanh nhẹn, bạn có thể thích ứng với những thăng trầm trong môi trường kinh doanh.
VigilantPlant nổi trội trong việc mang đến đều tốt nhất cho nhà máy và nhân sự của bạn - giữ cho họ
nhận thức đầy đủ, thông tin rõ, và sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo.

Hiệu quả hoặc nhận xét
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Các phép đo định lượng về sử dụng năng lượng và chất thải đóng
một vai trò quan trọng trong việc nỗ lực bảo tồn môi trường và tiết
kiệm năng lượng. Chúng tôi có khả năng nhận định và đánh giá các
vấn đề đặt ra theo cách kiểm soát và giảm lãng phí năng lượng. Sáng
kiến Vigilant Plant và Vigilant cycle của Yokogawa vạch ra một con
đường rõ ràng cho sự thành công của bạn trong các hoạt động bảo vệ
môi trường. Trong tiết kiệm năng lượng, điều quan trọng là phải đo
lường việc sử dụng năng lượng và lượng lãng phí (quá trình XEM rõ
ràng bên dưới), đánh giá lãng phí và nhận định các vấn đề (quá trình
BIẾT trước bên dưới), và kiểm soát để giảm lãng phí năng lượng
(Quá trình HÀNH ĐỘNG với sự nhanh gọn bên dưới). Các sản phẩm
được áp dụng cho chu kỳ quá trình Xem/Biết/Hành động được báo
cáo sau trang tiếp theo. Nếu bạn muốn biết giải pháp của chúng tôi
cho vấn đề tiết kiệm năng lượng, vui lòng truy cập website của chúng
tôi để được thông tin cụ thể về môi trường toàn cầu theo URL được
hiển thị dưới đây
http://www.yokogawa.com/iab/env/iab-env-index-en.htm
 Xem rõ ràng
Tất cả các hoạt động bảo vệ môi trường tại một địa điểm sản
xuất bắt đầu từ đo lường chính xác của dữ liệu môi trường để
giảm khí thải nhà kính, phục vụ như một tham số quan trọng cho
việc kiểm soát tối ưu.
 Biết trước
Phân tích lãng phí để xác nhận xem cơ sở sản xuất có đạt công
suất theo kế hoạch đề ra hay không, và xem lượng sử dụng
năng lượng có cân bằng số lượng sản xuất hay không.
 Hành động nhanh gọn
Giảm lãng phí năng lượng. Mục tiêu cuối cùng của việc tiết kiệm
năng lượng là để cung cấp năng lượng đến đúng nơi, vào đúng
thời điểm, đúng khối lượng được yêu cầu.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Nước ngoài: Vấn đề bảo vệ môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới. Nghị định
thư Kyoto kêu gọi tất cả các ngành công nghiệp thực hiện nỗ lực hơn nữa để bảo vệ
môi trường và nâng cao hiệu suất sản xuất. Để đẩy nhanh những nỗ lực hỗ trợ các sáng
kiến quản lý thân thiện môi trường của khách hàng, chúng tôi đang cung cấp hệ thống
kiểm soát sản xuất mới nhất tích hợp hệ thống vận hành với hệ thống thông tin. Hơn
nữa, đối với các khách hàng vận hành trên toàn cầu, chúng tôi có thể thực hiện tối ưu
hóa nhà máy của họ ở cấp độ toàn cầu bằng cách tích hợp các hệ thống vận hành trên
toàn cầu.
Trong lĩnh vực năng lượng thay thế và năng lượng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa
thạch như dầu, than đá, và/hoặc khí tự nhiên, các hệ thống quản lý sản xuất của
Yokogawa và máy đo hiện trường đã được ứng dụng cho khoảng 60 dự án sản xuất
nhiên liệu sinh học, sản xuất dimetyl ete (DME), đồng phát DME, sản xuất điện quang
điện (hoặc năng lượng mặt trời), và sản xuất điện gió. Nếu bạn muốn biết giải pháp của
chúng tôi cho các vấn đề tiết kiệm năng lượng, vui lòng truy cập website của chúng tôi
để được thông tin cụ thể về môi trường toàn cầu hiển thị dưới đây.
Liên hệ:

