
Kestävään laatuun perustuvaa yhteistyötä
Velanin Ranskan Lyonissa

Velan on yksi maailman suurimmista teollisuuden 
venttiilien valmistajista, ja se tunnetaan laadun ja 
innovaation lipunkantajana. Vuonna 1950 perustettu 
yritys jatkaa teknisen osaamisensa ja korkeatasoisten 
innovaatioidensa hyödyntämistä poikkeuksellisen 
kestävien tuotteiden suunnittelussa. Tuotteet 
täyttävät energiantuotannon, kemianteollisuuden  
ja petrokemianteollisuuden, bensiini- ja 
kaasuteollisuuden, sellu- ja paperiteollisuuden, 
kaivosteollisuuden, kryogeniikan sekä 
laivanrakennusteollisuuden tiukat vaatimukset.

Velanin lukuisat tuotesarjat jaotellaan seuraaviin 
ryhmiin: luistiventtiilit, palloventtiilit, takaiskuventtiilit 
ja 2-tieventtiilit. Kaikissa näissä tuoteluokissa laatu on 
ensisijaisen tärkeää Velanille suunnittelusta tuotantoon.

Velan on ollut alusta lähtien aktiivinen toimija ydinener-
gia-alalla, ja se on tullut tunnetuksi luotettavuudestaan. 
Se on toimittanut 360 venttiiliä maailman 440 ydinlaitok-
seen. Nykyään yrityksellä on 14 erikoistuneesta tehtaas-
ta koostuva maailmanlaajuinen verkosto.

Tapaustutkimus



Kyky hallita asioita suoraan koneessa säästää merkittävästi aikaa. Absolute Arm  
on ihanteellinen työkalu keskellä tuotantoa tapahtuviin mittauksiin.
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Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteen siirrettävyys mahdollistaa 
tarkastusten tekemisen mahdollisimman lähellä tuotantoa ja jopa 
koneessa tehtävässä laadunvarmistuksessa.

Ergonominen ja helppokäyttöinen  Absolute Arm mukautuu kaikkiin 
mittauksiin.

PC-DMIS Touch -ohjelmistossa yhdistyvät kosketusnäytön käytön 
yksinkertaisuus ja PC-DMIS-mittausohjelman tehokkuus.

Sen pääasiallisena toimintana on ensiluokkaisten 
teräsventtiilien suunnittelu, valmistus ja markkinointi – 
laajana valikoimana malleja ja kokoja.

Kestävää laatua

Velanilla kestävä laatu ei ole vain mainoslause. Se on 
välttämättömyys, joka sanelee suunnittelu-, valmistus-, 
testaus- ja työskentelymenetelmät.

Ranskan Velanilla Control Service Managerina 
työskentelevä Joël Camier selittää: ”Velan tarkoittaa 
laatua, ja hallinta on olennainen osa tuotantoamme. 
Laadusta vastaavalla osastollamme on noin 15 työntekijän 
henkilökunta. Velanilla on kaksi ROMER Absolute Arm 
-nivelvarsimittalaitetta, joiden avulla voimme suoraan 
hallita koneita keskellä tuotantoa. Mitään ei tarvitse purkaa. 

”Tulokset ovat luotettavia ja äärimmäisen nopeita. 
Tietokantamme ohjelmien avulla löydämme osanumerot 
hyvin helposti ja suoritamme tarkastukset uudelleen 
äärimmäisen nopeasti. Tiimimme ovat innostuneita 
käytössämme olevista Hexagonin nivelvarsimittalaitteista ja 
niiden monista sovelluskohteista.”

Jatkuvia parannuksia

Velan pyrkii jatkuvasti tuomaan markkinoille uusia, 
entistä parempia malleja, joissa keskitytään laatuun, 
turvallisuuteen, helppokäyttöisyyteen, helppoon 
kunnossapitoon ja ennen kaikkea tuotteen pitkään 
käyttöikään. Näiden toisiinsa liittyvien ominaisuuksien 
sekä äärimmäisen tiukkojen suunnittelukriteerien, 
korkealaatuisten materiaalien, tekniikan terävintä 
kärkeä edustavien valmistustekniikoiden ja jokaisen 
valmistusvaiheen automatisoinnin ansiosta yritys pystyy 
tarjoamaan äärimmäisen laadukkaita tuotteita.

Laatujohtaja Mélanie Cestari lisää: ”Jatkuvat parannukset 
ovat keskeisen tärkeitä Velan SAS:lle ja erityisesti laadusta 
vastaavalle osastolle. Erityisesti ydinalalla on ensisijaisen 
tärkeää, että kaikki työskentelevät valvotuissa olosuhteissa 
ja että tuotteet ovat luotettavia. Kaikkien laitteidemme 
tapaan laadunvalvontaosastomme laitteet käyvät läpi 
tiukkoja testejä. Monet sertifiointimme edellyttävät sitä. 
Erinomaiseksi osoittautunut kokemuksemme Hexagon 
Manufacturing Intelligencestä perustuu luotettaviin 
ja helppokäyttöisiin ratkaisuihin sekä laadukkaaseen 
paikalliseen palveluun, jota on aina saatavilla.”

Nopeat ja luotettavat tarkastukset 
suoraan koneessa, keskellä 
tuotantoa.”

Mélanie Cestari, 
Laatujohtaja, Velan
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Hexagon on johtava sensori-, ohjelmisto- ja autonomisten ratkaisujen 
maailmanlaajuinen toimittaja. Hyödynnämme dataa parantaaksemme 
tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua teollisissa, tuotanto-, infrastruktuuri-, 
turvallisuus- ja mobiilisovelluksissa.

Teknologiamme parantavat kaupunki- ja tuotantoekosysteemien 
yhteen toimivuutta sekä autonomisuutta — skaalattavan ja kestävän 
tulevaisuuden luomiseksi.

Hexagonin Manufacturing Intelligence -osasto tarjoaa 
valmistusteollisuudelle älykkäitä ratkaisuja, jotka hyödyntävät dataa 
suunnittelussa, teknisissä ratkaisuissa, tuotannossa ja metrologiassa. 
Lisätietoja löydät osoitteesta hexagonmi.com.

Lue lisätietoa Hexagonista (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
osoitteessa hexagon.com ja seuraa meitä @HexagonAB.


