
Từ khoáF-58 E29hệ thống hoặc phần mềm dầu máy móc và dùng điện

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Bộ Điều khiển Quy trình Tiên tiến

 Thời gian hoạt động cao nhất trong ngành công nghiệp

 Sử dụng các mô hình nhiễu bất định, bao gồm phương pháp quá trình tiên nghiệm cho hiệu quả độ
bền cao

 Mô hình hộp xám tạo điều kiện dễ dàng hơn khi xử lý các phản hồi kiểm soát, đạt mức độ tin cậy cao
hơn

 Dễ dàng nhúng trong DCS

 Dễ dàng tích hợp với các mạng thông tin nhà máy khác

 Đánh giá và điều khiển chất lượng quy trình cùng với cảm biến phần mềm Exarqe

 Thiết kế dễ sử dụng và bộ mô phỏng (Ngoại tuyến)

 Công cụ mô phỏng dựa trên viễn cảnh bao gồm tất cả các tình huống nhà máy có thể gặp phải - nói
ngắn gọn là một "Công cụ mô phỏng thực"

Quy trình chung của nhà máy sử dụng bộ điều khiển Exasmoc

Một bộ điều khiển hoàn chỉnh dành cho các kỹ 
sư quy trình có thể sử dụng và tin cậy

Bộ điều khiển dự đoán mô hình đa biến

Trước khi APC Trực tuyến APC
Điểm đặt 
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Quy cách kỹ thuật hoặc giới hạn
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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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Bảng điều khiển mô phỏng Exasmoc Bảng điều khiển trực tuyến Exasmoc

Liên hệ:

Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Trong nước: Ứng dụng CDU, FCC, PTA , BTX trong một nhà máy lọc dầu, với tỷ lệ vận hành gần như 
100%. (2000 - 2008)

 Hơn nữa, hơn 200 bộ  điều khiển đang hoạt động trong các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, 
hóa chất, điện nước, giấy, v.v ...

Nước ngoài: Ứng dụng quá trình chuyển hóa bằng hơi nước trong một nhà máy hóa chất để kiểm 
soát chất lượng các sản phẩm trên và dưới trên các cột tháp với 1.3 triệu euro mỗi năm. 
(2002)

 Hơn nữa, hơn 200 bộ điều khiển đang được lắp đặt trên khắp thế giới.

Giảm tiêu thụ năng lượng là một trong những hoạt động bảo vệ môi trường quan trọng. Exasmoc giảm 
thiểu tiêu thụ năng lượng bằng chức năng điều khiển đa biến để tối ưu hóa các trạng thái tương lai của 
các thiết bị liên quan. Trong cột chưng cất tại một nhà máy lọc dầu, ví dụ về ứng dụng hệ thống điều 
khiển Exasmoc đã đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng hơn 500 kL/năm trong báo cáo liên quan 
đến dầu thô. 

Một sản phẩm của liên minh Yokogawa với Shell, Exasmoc được đồng phát triển - và đang được phát 
triển liên tục - để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của ngành công nghiệp.
Được thiết kế để sử dụng cho công việc của một kỹ sư quy trình trong nhà máy quy trình với kiến thức 
lý thuyết điều khiển tiên tiến tối thiểu, Exasmoc là một bộ phần mềm APC điều khiển đa biến được xây 
dựng bởi người dùng dành cho người dùng.




