
Partnerství na základě trvalé kvality   
Velan, Lyon, Francie

Společnost Velan je jedním z největších světových 
výrobců průmyslových ventilů a je známá jako vlajkonoš 
kvality a inovace. Společnost byla založena v roce 1950 
a stále využívá svou technickou zdatnost a špičkové 
inovace k navrhování mimořádně robustních příslušenství, 
která splňují vysoce náročné požadavky v oboru výroby 
energie, chemických a petrochemických produktů, 
ropného a plynárenského průmyslu, papírenství, důlního 
průmyslu, kryotechniky a stavby lodí.

Mnoho produktových řad společnosti Velan je 
seskupeno do následujících kategorií: šoupátkové ventily, 
kulové ventily, zpětné ventily a čtvrtotáčkové ventily. 
Ve všech těchto kategoriích je pro společnost Velan 
naprosto zásadní kvalita, od návrhu po výrobu.

Od samého počátku byla společnost Velan aktivní v 
jaderném sektoru a stala se dobře známou pro svou 
spolehlivost. Dodala 360 ventilů do 440 jaderných 
zařízení celého světa. Dnes společnost vlastní globální 
síť 14 specializovaných továren.

Její hlavní činností je návrh, výroba a prodej ventilů z 
ušlechtilé oceli v celé řadě modelů a rozměrů.

Případová studie



Možnost kontroly přímo na samotném stroji je skutečnou úsporou času. Měřicí rameno   
Absolute Arm je ideální nástroj pro měření v samotném centru výroby.
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Mobilita ramena Absolute Arm umožňuje provádět kontroly v maximální 
blízkosti výroby a dokonce kontrolu na stroji.

Ergonomie a snadné použití ramena Absolute Arm umožňují přizpůsobit 
ho jakémukoli měření.

Software PC-DMIS Touch poskytuje kombinaci jednoduchosti dotykového, 
obrazovkového rozhraní a výkonu měřicího programu PC-DMIS.

Trvalá kvalita

Ve společnosti Velan je trvalá kvalita více než pouhý 
slogan; je to každodenní nezbytnost, která diktuje návrh, 
výrobu, testování a pracovní postupy.

Joël Camier, Control Service Manager ve společnosti 
Velan France, vysvětluje: „Velan je synonymem kvality 
a kontrola je integrální součástí výroby. Naše oddělení 
kontroly kvality má zhruba 15 zaměstnanců. Společnost 
Velan vlastní dvě měřicí ramena ROMER Absolute Arm, 
která nám umožňují kontrolu strojů přímo v centru výroby. 
Nemusíme nic rozebírat.

„Výsledky jsou spolehlivé a jsou mimořádně rychle k 
dispozici. Programy v naší databázi nám umožňují velmi 
snadno vyhledávat čísla dílů a mimořádně rychle spouštět 
opakované kontroly. Naše týmy milují měřicí ramena 
Hexagon a množství jejich aplikací.“

Trvalé vylepšování

Společnost Velan se neustále snaží přinášet na trh nové, 
vylepšené modely, u kterých se zaměřuje na kvalitu, 
zabezpečení, snadné použití, snadnou údržbu v provozu  
a – to především – dlouhou životnost produktu. Tyto 
vzájemně propojené charakteristiky v kombinaci s 
extrémně přísnými konstrukčními kritérii, vysoce kvalitními 
materiály, špičkovými výrobními metodami a automatizací 
všech výrobních fází umožňují společnosti nabízet 
mimořádně kvalitní produkty.

Mélanie Cestari, Quality Manager, dodává: „Trvalé 
vylepšování je ústředním prvkem ve Velan SAS a 
zejména v oddělení kontroly kvality. Vrcholně důležité 
to je v jaderném sektoru, kde všichni pracují v řízených 
podmínkách a produkty musí být zcela spolehlivé. Stejně 
jako všechny naše přístroje i vybavení oddělení kontroly 
kvality podléhá přísnému testování. Závisí na něm řada 
našich certifikací. Naše vynikající zkušenosti  
se společností Hexagon Manufacturing Intelligence jsou 
založeny na spolehlivých, snadno použitelných řešeních a 
kvalifikovaném místním servisu, který je vždy po ruce.“

Rychlé, spolehlivé kontroly na 
samotných strojích, přímo v 
samotném centru výroby.”

Mélanie Cestari, 
Quality Manager Velan
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Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti snímačů, softwaru 
a autonomních řešení. Zavádíme praktické využívání dat, abychom zvýšili 
efektivitu, produktivitu a kvalitu průmyslových, výrobních, infrastrukturních, 
bezpečnostních a mobilních aplikací.

Naše technologie utvářejí městské i výrobní ekosystémy, které 
se stávají stále propojenější a autonomnější – k zajištění škálovatelné 
a udržitelné budoucnosti.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje 
řešení využívající data z procesů designu, inženýrství, výroby a metrologie 
k dosažení inteligentnější výroby. Další informace naleznete na 
hexagonmi.com.

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) získáte 
na webu hexagon.com, sledujte nás na sociálních sítích @HexagonAB.


