
 

  

 

 

A NÉMET VÁLLALATOK BEMUTATÁSA   

 
 
 

Engelmann Sensor GmbH – www.engelmann.de  
 
Amit kínál: Az Engelmann Sensor GmbH egy innovatív vállalat az intelligens méréstechnika terén, a 
hő- és vízmennyiség-adatok mérésének, rögzítésének és továbbításának szakértője. Termékei: elektro-
nikus hő-, hideg- és vízmennyiségmérő eszközök, rádió- és kommunikációs rendszerek, vala-
mint szoftverek a mért adatok leolvasásához és továbbításához, tartozékok. A fenntarthatóság és a digi-
talizáció fontos hajtóereje az innovációnak az energiatakarékos termékek kifejlesztésében. Az Engel-
mann a kompakt hő- és hidegmennyiség mérőket DN40 (qp10) méretig gyártja. A vállalat összes termé-
két az Open Metering System (OMS) alapján fejlesztették ki. A teljes portfólió OMS 4 Mode 7 képes, és 
a jelenlegi BSI biztonsági szabványokat használja. A vállalat a világ több mint 25 országában van jelen. 

Akit keres: a cég  
▪ forgalmazó partnert, valamint  
▪ az elfogyasztott energiamennyiség leolvasásával és elszámolásával foglalkozó vállalkozáso-

kat keres. 

 

 

Indyon GmbH - www.indyon.com    
 
Amit kínál: Innovatív intralogisztikai megoldások vezető szolgáltatójaként az INDYON több mint 15 
éves tapasztalattal és széleskörű know-how-val támogatja az ügyfeleket az árukövetés és digitalizá-
lás terén a raktározásban és a gyártásban. A helymeghatározó rendszerekből, az áruk és a járművek 
helyzetét valós időben jelentő érzékelőkből és az anyagáramlás szabályozására szolgáló szoftverekből 
álló megoldások optimalizálják a költségeket és az energia-kibocsátást.  
Termékei: 1. valós idejű helymeghatározási rendszer intralogisztikai folyamatok optimatizálására 
azoknál a gyártó cégeknél, amelyek targoncákat használnak az anyagok szállításához 2. raktár kezelési 
rendszer 3. RFID rendszerek az intralogisztikában. 
A cég ügyfelei az élelmiszer- és faipar, az ital-, a csempe-, az építőanyag-, a gumigyártásban tevékeny-
kednek, valamint a fémfeldolgozással foglalkozó autóipari beszállítókból kerülnek ki.  

Akit keres:  
▪ forgalmazó partnert, pl.  

o rendszerintegrátort az intralogisztika terén vagy  
o targoncák értékesítésével foglalkozó vállalatot.  
A rendszerintegrátortól elvárás az intralogisztikai tanácsadói, megoldás- és szoftver know-how fel-
mutatása. Első lépésben egy referenciaprojekt megvalósítása a cél hazánkban.  

▪ gyártó vállalatokat (alkalmazás üzemen belüli anyagmozgatáshoz): kerámia-, csempe, fa, kész-

betontermékek gyártói, italgyártók, autóipari beszállítók, fémfeldolgozó- és papír-

ipari cégek. 
 
 
 

Janitza electronics GmbH - www.janitza.com    
 
Amit kínál: Az 1986-ban alapított vállalat németországi, lahnau-i telephelyén jövőorientált, multi-
funkcionális energiamérő eszközöket fejleszt és gyárt, valamint kompatibilis szoftvert az elemzési 
eredmények, a PQ és a hibaáram monitorozásához. A Janitza műszerek nem csak a villamos energia-
minőség mérésére, hanem többféle energetikai jellemzők egyidejű vizsgálatára is alkalmasak, 
ami nagyban megkönnyíti az energetikai folyamatok feltérképezését. Ilyen jellemzők lehetnek: a 
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hőmérséklet, a nyomás állapot jelzések és jelátalakítókkal egyéb, szinte tetszőleges paraméterek, melyek 
a mért energiafogyasztást nagyban befolyásolhatják. A megfelelően kialakított energia monitoring rend-
szerekkel átlátható energiafelhasználás és jelentős energiamegtakarítás érhető el. A kiterjedt termék-
portfolió az A osztályú, EN50160 szabványú hálózatanalizátoroktól a teljes szoftveralapú energia-adat-
kezelő rendszerekig terjed.  
Számos komponens méretezhetőségének köszönhetően az energia adatkezelő rendszerek fokozatosan is 
bevezethetők. Janitza a szolgáltatások széles skálájával támogatja az egyéni megoldások kialakítását, és 
szükség esetén kíséri a teljes rendszer üzembe helyezését és karbantartását. A cég termékei mindenhol 
megtalálhatóak, ahol fontos a biztonságos áramellátás. 

Akit keres:  

▪ középületek tervezőit 
▪ adatközpontok 
▪ iparvállalatok pl. az autó-, élelmiszer-, vegyipar, gyógyszergyártás, valamint a megújuló 

energia, napenergia hasznosítás területéről.  
 
 
 

J. Schneider Elektrotechnik GmbH - www.j-schneider.de  
 
Amit kínál: A J. Schneider Elektrotechnik GmbH transzformátorok és (akkumulátoros vagy szuperkon-
denzátor) egyenáramú szünetmentes áramforrások vezető európai gyártója. A kiváló minőségű 
termékek fejlesztésének középpontjába mindig az ügyfelek igényeit helyezik. 
 
Termékek:  
▪ Egyedi transzformátorok / fojtók 10MVA / 36kV-ig 
▪ UPS rendszerek (AC / DC vagy DC / DC), akkumulátoros 800 A-ig vagy kondenzátoros 40 A-ig  
▪ Feszültségstabilizátorok 5 x 800kVA (AC / AC)  
 
A vállalat főként az alábbi termékeket helyezi fókuszba a magyar piacon: 
▪ Nagy hatásfokú egyedi transzformátorok  
▪ Akkumulátor és kondenzátor alapú egyenáramú szünetmentes áramforrások, a lehető 

legnagyobb rendelkezésre állás biztosítására, pl. gyártási folyamatoknál. A kondenzátoros technológia 
előnye a karbantartásmentesség és hosszú élettartam még magas környezeti hőmérséklet mellett is. 

Akit keres:  
▪ Sorozatgyártással foglalkozó vállalatok 
▪ Áramszolgáltatók 
▪ Épületgépészeti tervezők, ideértve a tűzjelző berendezéseket, a megújuló energiákat, az irányí-

tástechnikát 
▪ Energiaellátók  
▪ Napenergia projektek tervezői, kivitelezői és középfeszültségű rendszerek kivitelezői 
▪ Nagy épületek, létesítmények tervezői 
▪ Gépgyártók, kapcsolószekrény-építők 

 
 
 
Postberg+Co. GmbH – www.postberg.com  
 
Amit kínál: a vállalat teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfelei számára a sűrített levegős rendszer 
energiahatékonyságának növeléséhez az iparban: a tanácsadástól kezdve az egyedi mérő- szen-
zortechnikai termékfejlesztésen keresztül – ügyfélreszabottan is OEM vállalatként – a szakmai támoga-
tásig minden szolgáltatási és outsourcing szinten.  
 
Tevékenységi területek:  
1. energiahatékonysági tanácsadás – elemzések készítése a sűrített levegő felhasználása terén, valamint 
szimuláció és az intézkedések végrehajtása 
2. méréstechnika a fogyasztáselszámoláshoz és a minőség biztosításához  
3. szakmai támogatás az energiahatékony intézkedések fenntartható növelésére  
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4. OEM+ private label szabadalmaztatott mérési csatlakozási pontok más szenzorgyártók/ -használók 
méréstechnikájához (szerkesztés, gyártás, TÜV-vizsgálatok, dokumentáció) 

Akit keres:  

▪ a vállalat olyan cégeknek kínálja szolgáltatásait, amelyek optimalizálni szeretnék a sűrített levegő 
felhasználásukat. 

▪ Sűrített levegő komponensek forgalmazóit 

▪ Energetikai tanácsadással foglalkozó cégeket 

▪ Mérnök-/ tervező irodákat  

 

 
 
Weihe GmbH – www.weihe-gmbh.com  
 
Amit kínál: A Weihe GmbH egy családi vállalat, mely tervező- és mérnökirodaként ügyfélre szabott 
megoldásokat dolgoz ki az egyedi berendezésgyártás és a füstgáz hőhasznosítás terén. Kiemelt 
terület az ORC energiahatékonysági rendszerek gyártása és értékesítése. Az ORC berendezések a 
hulladékhőből betáplálható elektromos energiát állítanak elő. A berendezései előnyei: 
▪ Plug and Play rendszer 
▪ konténer építési mód 
▪ univerzálisan alkalmazható 
▪ minden berendezésmérethez igazítható 
▪ nem igényel karbantartást 
▪ kezelő nélkül, önállóan működik  
▪ gyors megtérülés 
 
 A vállalat ügyfelei nemzeti és nemzetközi iparvállalatok, energiaipari vállalatok, valamint partnerek a 
hajózási szektorban. 

Akit keres:  
▪ forgalmazó partner / képviselő 
▪ erőművek - füstgáz-hőmérséklet min. 150 oC, elérhető hőmennyiség, min. 500 KW  
▪ élelmiszeripari vállalatok (pl. húsfeldolgozók) 
▪ kerámia- és cementgyártás, vegyipar 
▪ geotermikus rendszerek, biogázüzemek üzemeltetői 
▪ EPC projektfejlesztők  
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