FLEXAUTOMATIKA
Cégünkről:
Cégünk a FlexIO Kft szétválása során
2005-ben alakult. 1992-ben kezdtük
az ipari automatizálási tevékenységet
a FlexIO Kft-ben. Szétválás után
FLEX-AUTOMATIKA Kft néven folytattuk tovább működésünket.

Tevékenységünkről:
Elsősorban az egyedi technológiák
teljes körű automatizálása, az egyéni,
és speciális igények kielégítésével.
Évek alatt az élelmiszeripartól a
gyógyszeriparon keresztül a könynyű- és vegyiparon át egészen az
autógyártás vezérléstechnikájáig tartó széles skálán tevékenykedtünk. A
feladatok megoldása során több technikai rendszert is felhasználtunk.

Feladataink magas szintű ellátását biztosítják a megfelelő tervezői jogosultsággal
ellátott villamos tervezőnk, programozóink, szakembereink.

Munkánkat segíti kényelmes irodaházunk, a számítógép és szerszámgép park. Jól felszerelt előgyártó
műhellyel rendelkezünk, ahol a villamos elosztó- és
vezérlőszekrények gyártása során a neves gyártók
legkorszerűbb kapcsolóelemeit használjuk, hogy a
megrendelők a lehető legmegbízhatóbb rendszert
kapják. E cél érdekében igen szoros kapcsolatot
tartunk fenn a külföldi gyártó cégekkel és magyarországi beszállítóival, mint pl.:

Szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. Követjük az ipar fejlődését, az
új berendezéseket, új technológiákat. Igyekszünk, a legrövidebb idő alatt elsajátítani
működésüket, programozásukat.
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A feladatok elvégzése során, az alábbi területeken tevékenykedtünk:
•

villamos, automatika, vezérléstechnikai tervezések

•

egyedi berendezések,
gépcsoportok
vezérléstechnikai munkáinak
kivitelezése

•

kisfeszültségű, vezérléstechnikai elosztók egyedi gyártása

•

technológiai, termelő berendezések automatizálása

•

vezérléstechnikai feladatok megoldása
különböző eszközökkel
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•

ipari folyamatirányítási, mérésadat gyűjtési rendszerek kivitelezése, SCADA
rendszerek telepítése
Folyamat ábrák

Trendek

Műszak naplózás

Termelési jelentések

ALARM, jelzések

•

szerviz (karbantartás, hibaelhárítás) biztosítása
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Működésünk
Cégünk a Megrendelő által küldött műszaki ajánlatkérés
helyszíni felmérésétől a tervezésen, az előgyártáson, helyi
kivitelezésen, programozáson át az üzembe helyezésig az
alábbi feladatokat vállalja:
Műszaki ajánlat felkérés: szakembereink helyszíni bejárások, személyes találkozások alatt megismerkednek a feladattal,a kérdéses technológiával. Kidolgozásra kerül egy műszaki megoldás, műszaki ajánlat. Ha a Megrendelő elfogadja a
műszaki ajánlatot, árajánlatot készítünk.
Projekt elnyerése után a projektvezető kidolgozza, összefogja a feladatokat, és tartja a kapcsolatot a megrendelővel. Vezetésével indulhat meg a rendszertervezés, mely után kidolgozásra kerülnek a részletes villamos tervek, vezérlő PLC
programok rendszere, felügyeleti rendszer folyamatábrái.
Részletes gyártás a kész tervekből a műhelyben indul, és vele
szinkronban a helyszíni szerelés, kivitelezés. A kész vezérlő
szekrények első próbáit, még a műhelyben végezzük el a készülő vezérlő programmal. Megfelelő tesztek után kerülnek a megszerelt helyszínre, ahol a szállítás után a legrövidebb idő alatt
üzembe helyezzük.
A teljes rendszer beüzemelése alatt a leendő kezelő személyzet betanítása is a feladataink közé tartozik.
A garancia idő lejárta után, az igényeknek megfelelően időszakos, folyamatos karbantartással, megelőző szervizzel állunk Megrendelőink rendelkezésére.

Cégtulajdonosok:
Pocsai Győző: ügyvezető (+36 20 9591 587)
Rendszerek, programozás, tervezés
Szeifert Károly: ügyvezető (+36 20 9539 182)
Kivitelezés, gyártás, logisztika
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Nagyobb beruházási munkák és referenciák:
Ipari automatizálás, felügyeleti rendszer, villamos szerelés:
Suzuki Zrt
Robotok telepítések,
PLC programozás, adatgyűjtés
Villamos szerelések, telepítések
Iszapvíztelenítő technológiák teljes villamos és automatika munkái
Pápa, Sopron, Kiskunfélegyháza, Nyírbátor, Tiszaújváros, Százhalombatta, Kecskemét, stb
Villamos tervezés, szerelés
PLC programozás, beüzemelés
Sörgyári technológiai folyamatok
BUH Rt Martfűi Gyára, Borsodi Sörgyár Zrt
(CIP folyamatok, technológiai vezérlések) villamos tervezés,szerelés
PLC programozás, beüzemelés,
Folyamatirányító rendszerek
Vegyipari folyamatirányítás és mérésadatgyűjtés
Zoltek Zrt Nyergesújfalu
Villamos tervezés, szerelés
PLC programozás, beüzemelés,
Folyamatirányító rendszerek
Épületautomatika (Csőszer alvállalkozójaként
Sopron Plaza Bevásárlóközpont
Duna Plaza Bevásárlóközpont
Auchan Bevásárlóközpont
Teljes légtechnikai rendszer erősáramú és vezérléstechnikai elemeinek
kivitelezése és beüzemelése és üzemeltetése
Élelmiszeripari folyamatirányítás
SOLE Hungária ZrT szeged
Tolle Zrt Szekszárd
Villamos tervezés, szerelés
PLC programozás, beüzemelés,
Folyamatirányító rendszerek
Hűtőház felügyelet és Hűtőkamra automatika
REWE I, REWE II Alsónémedi
Villamos tervezés, szerelés
PLC programozás, beüzemelés,
Folyamatirányító rendszerek
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