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  Sponzorem generálního 
shromáždění Namur bude 
Honeywell

Letošním tématem generálního shromáž-
dění Namur, mezinárodního sdružení uživa-
telů automatizační techniky určené pro pro-
cesní výrobu, sídlícího v Německu, bude ří-
zení procesů – víc než jen měření a regulace. 
Úvodní přednášku pronese Jack Bolick, ře-
ditel Honeywell Process Solutions, společ-
nosti, která je současně sponzorem letošní-
ho shromáždění. 

Řízení procesů je pro členy Namur téma-
tem strategického významu. Výrobci dnes 
musí být schopni dodávat kvalitní zboží, 
rychle reagovat na změny poptávky, co nejlé-
pe využívat výrobní zařízení, suroviny i ener-
gii a přizpůsobovat se narůstajícím požadav-
kům na bezpečnost a ochranu životního pro-
středí. Pro to, aby bylo možné těchto cílů 
dosáhnout, je třeba řízení procesů pojmout 
komplexněji než jen jako měření a regulaci 
– je třeba na ně hledět v jeho technicko-eko-
nomických souvislostech. 

Systém Expirion od společnosti Honeywell 
je příkladem vývoje od klasického distribuo-
vaného řídicího systému (Distributed Control 

System, DCS) k systému znalostnímu (Pro-
cess Knowledge System, PKS), který umož-
ňuje do řízení procesů zahrnout i bezpečnost-
ní, ekologické a ekonomicko-organizační as-
pekty výroby.

Účastníci generálního shromáždění budou 
moci diskutovat o otázkách spojených s říze-
ním procesů v praxi, o realizovaných projek-
tech stejně jako o trendech v oboru. 

Shromáždění je určeno pro zvané zástup-
ce členských organizací Namur a odborného 
tisku. Zúčastní se jej i zástupce časopisu Au-
toma; proto vás o průběhu a závěrech jedná-
ní budeme informovat. (Bk)

  Process Management 
Academy �00�

Agentura ARC Advisory Group je pořa-
datelem již pátého ročníku úspěšné odborné 
konference Process Management Academy 
(PMA), určené automatizačním inženýrům 
a technikům působícím v oboru kontinuál-
ních, dávkových a hybridních výrobních pro-
cesů. Hlavním tématem bude, jak efektivně 
řídit a optimalizovat činnost výrobních závo-
dů s využitím konceptu výroby ve vzájem-

né spolupráci. Na akci, která se bude konat 
2. až 4. března 2009 v Düsseldorfu (SRN), 
se očekává účast více než tří set odborníků 
z výrobních a inženýrských firem i z řad 
dodavatelů automatizační techniky. Pře-
hledové přednášky, referáty o nejnovějších 
trendech a informace o úspěšně dokonče-
ných projektech budou podnětem pro dis-
kuse mezi účastníky a pro aktivní výměnu 
zkušeností. 

ARC Advisory Group uvítá přednášky 
na téma vzájemné spolupráce techniky a lidí 
při efektivní výrobě, a to především v těch-
to kategoriích: 
− provozní dokonalost (Operational Excel-

lence), 
− optimální využití výrobních prostředků 

(Asset Optimization), 
− komunikační systémy, 
− bezpečnost strojů a zařízení a informač-

ní bezpečnost, 
− PLM a inženýrské služby.

Více informací o možnosti přednést 
na PMA přednášku, popř. stát se spon-
zorem, poskytne Martina Rawe (tel.: +49 
2361 902 884 nebo e-mail: mrawe@ar-
cweb.com). Jednacími řečmi jsou anglič-
tina a němčina.

(Bk)

Specialista 
na ultrazvukovou 

měřicí techniku

	 snímače	hladiny	kapalin	bezkontaktně	přes	stěnu	nádrže
	 ultrazvukové	tloušťkoměry
	 ultrazvukové	snímače	netěsností
	 snímače	průtoku	plynů
	 ultrazvukové	sondy	pro	nedestruktivní	testování	materiálů
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