műszer automatika CSOPORT
Műszer Automatika Kft. cégközpont és projekt iroda

• Műszer Automatika Kft.
• RWT Vasúttechnikai Kft.
• Magyar Közlekedés Tervező és Mérnöki Kft. (MKTM)
• MAUMIK Irányítástechnikai Kft.
• Cell-Modul Kft.
• Műszer Automatika Ukrajna
• Műszer Automatika Development Co. (MADCO)

Tisztelt Partnerünk!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az általam alapított és
több, mint 30 éve irányított, 100%-ban magyar tulajdonú cég
partnereként üdvözölhetem.
A Műszer Automatika Kisszövetkezet 1982-ben kezdte el üzleti
tevékenységét. Évtizedek alatt a cég egy kis szövetkezetből
erős, több száz fős nemzetközi cégcsoporttá vált.
HORVÁTH JÓZSEF
tulajdonos
ügyvezető igazgató

Az irányítástechnikai és automatizálási feladatok sikeres és
komplett megoldása a termékek, szolgáltatások szélesebb
skálájához vezetett. A tevékenységi körök kulcsfeladatainak
ellátását ma már a nagy tapasztalattal rendelkező saját
profilú cégeink biztosítják a tervezéstől, a gyártáson és a
kivitelezésen át egészen az üzemeltetésig.
A Műszer Automatika cégcsoport mára öt magyar
és két külföldi tagból áll.

Műszer Automatika

Üdvözlöm Önt a Műszer Automatika cégcsoport nevében.

A Műszer Automatika Cégcsoport
Innovációs díjai
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A gondolattól a megvalósításig
A cégcsoport több mint 30 éves működése alatt nagy
tapasztalatot szerzett a megrendelők igényeinek pontos
felmérésében, a megoldandó problémák feltárásában,
elemzésében, a megoldáshoz vezető
út közös kialakításában.
A kimunkált megoldás megvalósításában és a létrejött rendszer üzemeltetésében, karbantartásában.
Amennyiben a közösen kialakított
műszaki megoldás azt igényli, a már
működő termékek továbbfejlesztésével vagy új termékek létrehozásával is
támogatja a testreszabott, optimalizált
rendszer megvalósítását.
Projekt megbeszélés

Cégcsoportunk működési területe alapvetően a biztonság
kritikus, magas rendelkezésre állású automatizálási és folya
matirányító rendszerek és eszközök energiaellátása és a
közlekedés köré csoportosítása.
A cégcsoport cégei önállóan, vagy a
Műszer Automatika Kft. projekt irodáján keresztül kapcsolódnak a megrendelőinkhez.
Az összetettebb, tervezési, gyártási,
kivitelezési, lebonyolítási és üzemeltetési tevékenységet is magába
foglaló projekteket a projekt irodán
keresztül bonyolítjuk le. Tevékenységeinek ellátásához magas műszaki képzettségű, tapasztalt és a
szükséges jogosultsgokkal rendelkező mérnökökkel, projektvezetőkkel és asszisztensekkel rendelkezünk.
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CNC gépbeállítás
a nagykanizsai üzemben

Rendelkezésre álló jogosultságok a Magyar Mérnöki
Kamara besorolása szerint:
•• Vasútépítő projektmenedzser
•• Vasútvillamossági építmények építése, szerelése
felelős műszaki vezető
•• Vasúti távközlés építés, szerelés felelős műszaki
vezető
•• Közlekedési sajátos építmények építése műszaki
ellenőr
•• Villamosmérnök tervező (vasútvillamosság, vasúti
biztosítóberendezések, épületvillamosság)
•• Épületvillamossági szakértő
•• Közlekedési szakértő
Magyarországon régiónként a feladat ellátásához szükséges
létszámmal végezzük a szerződéses és garanciális karbantartásokat, javításokat, illetve vállaljuk a rendszerelemek telepítését.
Képzett szakembereink egy része
rendelkezik a „robbanásbiztos berendezések kezelője” bizonyítvánnyal is. E
szakembereink rendszeres és folyamatos továbbképzésben részesülnek az
általunk szervizelt készülékek kezeléséről,
karbantartásáról, hibaelhárításáról.
A budaörsi cégközpontban található
gázérzékelő szervizközpont vizsgálóállomási engedéllyel és felelősségbiztosítással is rendelkezik.
A vasúti és gázérzékelő szerviz
járművei a szerviz központja előtt

A megfelelő mennyiségű hitelesített mérőgáz- és vegyszerkészlet
biztosítja a folyamatos szervizelési rendelkezésre állást. A szerviz
hálózatot modern, minőségi járműpark támogatja.

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT

5

Rendszerek és rendszerelemek
fejlesztése és gyártása
Innováció az Ön biztonságáért
A Műszer Automatika az elmúlt 30 évben az intenzív műszaki fejlesztések révén tudott versenyben maradni vagy piaci
előnyre szert tenni. A fejlesztések legérdekesebb területe
konkrét igények kielégítését célozza, azaz egy specifikus feladat rugalmas megoldására van szükség. Korábban ezek a
feladatok a fejlesztések fő jellemzői voltak, de a cégcsoport
fejlődése olyan platform széleskörű használatához vezetett,
mely szilárd alapját képezi a különleges igények kielégítésének, adaptív fejlesztés segítségével. Ez a platformegyesítés
jelenleg is fokozatosan zajlik az aktuális projektek tervezési és
fejlesztési tevékenységei során, ezért a termékekben is folyamatos fejlődés jelentkezik. A nagy megbízhatóságú villamos
berendezések és készülékek mellett fejlesztéseinkben hangsúlyos szerepet kap a hidraulikus mozgatórendszerek és ezekkel
megvalósított termékek kialakítása.
A jelenleg futó fejlesztések a közlekedési és az energiaszektorban bevezethető új termékekre összpontosítanak.
A Műszer Automatika cégcsoport elkötelezett a folyamatos fiatalításban,
ezért segít az egyetemi tanulmányaik
mellett szakmai tapasztalatot szerezni
kívánó hallgatók foglalkoztatásában
vagy a fiatal mérnökök első munkahelyének megteremtésében. Ilyen
módon a cég szellemi öröksége
megőrizhető és párhuzamosan frissíthető, mely biztosítja a
megújíthatóság és a változásra való képesség integrációját.
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Tervezés CAD rendszer
alkalmazásával

Minőség- és környezetirányítási, beszállítói és terméktanúsítványok

A fejlesztés és gyártói tevékenység megfelel az ISO-9001 szerint tanúsított minőségbiztonsági rendszer előírásainak.
A hosszú távú együttműködés a vevőkkel és az együttműködő partnerekkel igazolja az
elkötelezettséget a magas
szintű tevékenységre, túlmenően a hivatalos bizonyítványokon.
A környezetbarát működést
biztosító és az azt igazoló
ISO-14000 szabvány szerinti
környezet irányítási rendszer
2011-ben került jóváhagyásra.
A gyártó tevékenység tartalmaz fémmegmunkálási,
a bútorgyártáshoz szükséges faipari, illetve villamos huzalozási,
áramköri panel összeszerelési és berendezés összeszerelési területeket.
A rendelkezésre álló megmunkáló géppark lemezmegmunkálási, CNC forgácsoló és hegesztő gépekből áll, ezek mellett lakatos és finommegmunkálási
feladatok végrehajtására is lehetőség van. A hagyományos hidegalakítási szerszámokat a cég saját
műhelyében gyártja.
A villamos alkatrész-gyártáshoz ólommentes forrasztóállomások és bemérő munkahelyek állnak rendelkezésre.
A berendezések összeszerelése és bemérése modern
műhelycsarnokokban elhelyezett munkahelyeken történik.
A gyártásközi ellenőrzések mind a gépeket, mind pedig
a megmunkált egységeket érintik így biztosítva az állandó
minőséget.
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Vasúti termékek a biztonság
növelése érdekében
A piaci igények először az elektronikus ütemadók
és villogtatók kifejlesztését tették szükségessé a
hagyományos jelfogókból felépített útátjáró biztosító berendezések számára. A hagyományos
jelfogók hátrányainak kiküszöbölése érdekében
került kifejlesztésre a nyomtatott áramköri kártyákból álló, de a jelfogós logikát támogató moduláris
termékcsalád, amely már sorompó- és térközbiztosításra is alkalmas, emellett sokkal jobb diagnosztikai képességekkel bír, mint a régebbi jelfogós
technológiával készült biztosító berendezések. A
mikroprocesszoros vezérlés biztosítóberendezési
alkalmazása a cégcsoportban az első magyar
fejlesztésű elektronikus útátjáró fedező berendezés
üzembe helyezésével érte el jelenlegi legösszetettebb alkalmazását. A nagy forgalmú, városi környezetben
közlekedő budapesti elővárosi vonalon történt bemutatkozás
óta már nemzetközi forgalmú országos közforgalmú vasúton,
valamint külföldön is telepítésre került.

Egy UTB-M1 berendezés
a GySEV vonalán, Kópházán

Sorompók
Egy HSH-03 sorompóhajtómű
a BKV-HÉV Cinkota állomásán

A legnagyobb számban telepített vasúti biztonságtechnikai eszköz jelenleg
a hidraulikus sorompóhajtómű-család. A közel 2000 db telepített berendezés bizonyítja, hogy a hidraulikus
működtetés képes megfelelni a kültéri
feladatok által támasztott igényeknek,
valamint a hozzá tartozó, törőelemes
csapórudak sikeresen állnak ellen az
autóvezetők figyelmetlenségének. A
hajtómű robusztusabb továbbfejlesztése a nemzetközi piac igényeinek
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megfelelően 9 méteres csapórúd mozgatására is alkalmas
és elektronikus vezérlése lehetővé teszi a működtetés alkalmazási környezethez való igazítását.
A sorompók közúti jelzőinek megbízható és költségtakarékos megvalósítását szolgálják az izzópótló LED fényforrások,
amelyek a hagyományos izzós foglalatok helyére átalakítás
nélkül beépíthetők és a hagyományos jelfogós biztosítóberendezésekben módosítás nélkül használhatók. A közel 1900
db. optika bebizonyította, hogy még kisebb külső sérülések,
például optikatörés esetén is képes a szabályos jelzőfény
kibocsátására.

Vasúti kitérő eszközök
A váltóhajtóművek hidraulikus kialakításának fejlesztésében végzett úttörő munka eredménye a korszerű váltóhajtómű-család, amely rugalmas
kialakításával képes alkalmazkodni a
különböző kitérőtípusok követelményeihez.
A vasutak igényeihez széleskörűen adaptálható családhoz tartozik az önállóan is
alkalmazható közbenső végállás ellenőrző
egység, amely a nagysugarú kitérők állítását is képes nyomon követni.
A mikroprocesszor vezérelt váltófűtés az
adott környezeti feltételeknek és a rendelkezésre álló energiaellátásnak megfelelően kerül megépítésre és telepítésre.
A váltófűtés távfelügyeleti rendszerhez is
kapcsolható a rendszerhibák kijelzésére és
működési rendellenességek gyors kijavítására.

Váltófűtés vezérlő- és kapcsolószekrények Kelenfőld állomáson

A VEM-02 típusú váltóerőmérő segíti a
vasúti váltók és váltóhajtóművek állapotának diagnosztizálását, illetve az időszakos karbantartás során számítógép alapú
adatnaplózást is végez.
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Vonatérzékelés és fedélzeti
berendezések
A vasúti közlekedés biztonságának alapja a vasúti járművek
pontos és megbízható érzékelése,
valamint a jelzők láthatóságának kiterjesztése a fedélzeti jelfeladással. A két
rendszer Magyarországon egybefonódott a folyamatos vonatérzékelés és a
folyamatos jelfeladás által, amelyet a
cégcsoport ütemadókkal, vevőfejekkel és járműfedélzeti értékelő egységekkel támogat. A gyártott ütemadók
75 Hz-es ütemezett tápfeszültségek
előállítására és ellenőrzésére szolgálnak. A rendszer folyamatosan ellenőrzi a pályára kikerülő jelek
megfelelőségét, a kódolás helyességét, rendszeresen teszteli saját áramköreit. A 75 Hz-es vonatérzékelés és jelfeladás
mellett a 13 kHz-es, pontszerű vonatérzékeléshez is készülnek
adó-, és vevőegységek. A sínáramkörös vonatérzékelés és
jelfeladás további előnye, hogy egyes váratlan pályahibák
automatikus, valósidejű felderítésére is alkalmas, a működtetési költségek csupán kismértékű emelkedése árán.
A járműfedélzeti berendezések a pálya jelei alapján önállóan képesek a folyamatos jelfeladást biztosítani, és az RBC
vagy balíz nélküli vasúti pályaszakaszokon is biztosítják az ETCS
fedélzeti berendezés felé az éberségi ellenőrzést és a sebességjelek továbbítását. Az ETCS-be vont vasútvonalak esetében az EVM a vonatfedélzeti rendszerrel az általunk fejlesztett
interface-en keresztül képes biztosítani az éberség ellenőrzését.
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Az EVM jelfeladó rendszer
egyes vonatfedélzeti egységei

Közepes biztonsági szintű vasúti
alkalmazások
Az országos közforgalmú vasutaktól eltérő biztonsági kritériumok vonatkoznak a villamosvasúti végállomási és fedezőjelző-berendezésekre. A BKV Zrt. (Budapesti Közlekedési
Zrt.) villamos végállomásai részére
készülnek moduláris felépítésű, mikroprocesszoros vezérlésű rendszerek,
amelyek a végállomási indító-felülvezérlő berendezés és az érintett
közúti keresztezés fedező jelzőit akár
autonóm fedezőjelzőként is képesek
kezelni.

A műemléki környezetben épült
hűvösvölgyi villamos végállomási
jelzőberendezés

A felsővezetéki energia távvezérlés
(FET) számítógépes folyamatirányító rendszerre alapozva elsősorban
topológiailag közepes és nagy-kiterjedésű technológiai folyamatok IP alapú kommunikációval
támogatott távfelügyeletét és irányítását teszi lehetővé. A FET
alkalmazásával a táphálózaton kialakuló zavar vagy meghibásodás esetén távolról, néhány perc alatt lehet biztosítani a
kiesett energiát a fogyasztók számára. Ez egyrészt a villamos
hálózattal táplált üzem megbízhatóságát növeli, másrészt
jelentős megtakarítást jelent az üzemeltetés során, hogy nem
emberi erővel, esetleg nehéz körülmények között, hosszú idő
alatt kell elvégezni az átkapcsolást, hanem a diszpécser
közvetlenül ellenőrzése alatt tarthatja a gyorsan végbemenő
folyamatot.Hasonlóan alakítható ki a vasúti váltókörzetek fűtését vezérlő számítógépes rendszer is.

Áramellátás, akkumulátortöltők
Az áramellátási és akkumulátortöltő üzletág a vasúti, az ipari
és az általános célú berendezések fejlesztésében és gyártásában érdekelt. Az eltérő előírások miatt külön termékcsalád
került kifejlesztésre a vasúti és az általános célú alkalmazásokra.

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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Az akkumulátortöltők rendelkeznek a ki- és
bemeneteken a megfelelő védelmekkel,
így akár közvetlen emberi felügyelet nélkül is
alkalmazhatók. Szintén autonóm üzemben
működnek az akkumulátor teszterek és regenerálók, amelyek az akkumulátorok élettartamának kihasználásában nyújtanak jelentős
segítséget.
Egyedi igények kielégítésére születtek a DC/
DC konverterek, amelyek különböző egyenfeszültségekből állítanak elő leválasztott,
stabilizált egyenfeszültségeket áramkorláttal
összetett környezeti és zavartatási körülmények között is.
A berendezések vasúti szabványos, mezőegységes vagy Europa-rack kivitelben is
készíthetők, így többféle rendszerrel történő
együttműködésre is alkalmasak, valamint
távfelügyeletbe köthetők.
Berendezéseinkkel tölthető akkumulátorok:
•• folyadékos indító és hajtó akkumulátorok 10-220Ah
•• felitatott elektrolitos akkumulátorok 10-220Ah
•• gél töltésű (zselés) akkumulátorok 20-220Ah
•• Li-ion akkumulátorok 20-220 Ah

Energetika
A vasúti felsővezetéki távvezérlés és az akkumulátortöltők
mellett a Műszer Automatika csoport további
lehetőségeket kínál az energia- és gáztermelésben történő
együttműködésre.
Az energiaszektor régi kihívása az időben jelentősen
változó teljesítményigény és a gyenge minőségű
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Biztosítóberendezésbe integrált
áramellátó rendszer akkumulátoros
szükségüzemmel

fosszilis tüzelőanyagok, valamint az égethető hulladékok
hasznosíthatósága. A Műszer Automatika Kft. fejlesztésének
köszönhetően alacsony fűtőértékű barna szénből, és szén
tartalmú hulladékokból hidrogénnel dúsított generátorgáz
állítható elő, mely gáztisztítás után gázmotorban és/vagy
gázturbinában elégetve villamos energia és termikus
energiatermelésre lehet felhasználni. A laboratóriumi és
nagylabor kísérletek igazolták, hogy kedvező gazdasági
mutatók mellett a kidolgozott módszerrel elő lehet állítani az
energetikai iparban felhasználható tisztított gázt.
A rendszer egy gáztermelő egységből, egy gáztározóból, egy
energiatermelő egységből és a salakfeldolgozóból áll. A gáztermelő egység
energetikailag önfenntartó, az 1000 °C
fölötti hőmérséklet fenntartásához külső
energiaforrás nem szükséges. A képződő
gáz mosás és kéntelenítés után a tározóba kerül, és a tárolóból üzemeltethető
az energiatermelő egység, amely hő és/
vagy villamos energia termelését végzi
gázmotorral vagy gázturbinával. A képződő salak adalékolva gyenge minőségű cementé alakítható.

Nagy teljesítményű energiaellátást
vezérlő elektronikus egységek

Az eljárás előnyős, mert villamosenergia termelés céljából környezetkímélő
módon felhasználhatók az alacsony
fűtőértékű barna szenek és széntartalmú hulladékok. Hidrogén tartalom miatt
mintegy 40 %-al csökken a széndioxid
kibocsátás. A folyamatos gáztermeléssel
villamos csúcserőműként üzemelhet,
a gátzározó pedig akkumulátorként
üzemel. A termelt gáz vegyipari felhasználásra is alkalmas,
valamint hidrogénforrásként mobil gépek hajtóanyagát is
biztosíthatja. Mivel a technológia energetikailag önellátó,
hálózati rendszerektől távol eső területeken is (sziget üzemmódban, mintegy 250 - 1000 kVA villamos teljesítményig)
telepíthető, ahol rendelkezésre áll széntartalmú alapanyag és
technológiai víz.

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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Gázérzékelők
A gázérzékelők fejlesztése, gyártása, telepítése és szervize a
cégcsoport megalapítása óta folyamatos. A piac meghatározó gyártójaként a termékeket Közép-Európa szerte elismert
petrolkémiai, olaj- és gázipari, közmű- és szennyvíztisztító
vállalatok és olyan szervezetek alkalmazzák megelégedéssel,
melyeknél gázszivárgás, mérgezés- és robbanásveszély állhat
fenn.
Az ipari partnerek kiszolgálása mellett természetesen a kisebb fogyasztók, például társasházak (garázsok,
kazánházak, ahol a legnagyobb
a veszély) igényei is kielégíthetők
a gyártott termékekkel. Piacvezető
magyar gyártóként több mint 17 000
darab gázkoncentráció-mérő készülék működik a különböző felhasználási
területeken. Az érzékelők félvezetős,
elektrokémiai katalitikus vagy infravörös elven működnek az érzékelendő
gáz tulajdonságaitól függően.
A készülékek élet- és vagyonvédelmi feladatokat látnak el
olyan zárt, illetve szabad tereken, ahol a robbanásveszélyes
vagy egészségre ártalmas gőzök, gázok megjelenése robbanás- illetve mérgezésveszélyt okozhat, úgy mint:
••

Integrált garázs gázérzékelő,
tűzjelző és kényszerszellőztető
rendszer mélygarázsban

Földgáz, biogáz és propán-bután üzemű kazánházak

•• Bányák, bányászati feldolgozóüzemek
•• Erőművek és hulladékégetők
•• Vegyi üzemek, laborok
•• Egészségügyi létesítmények, műtők
•• Logisztikai létesítmények
•• Élelmiszeripari létesítmények
•• Hipermarketek, bevásárló és szórakoztató központok
•• Mélygarázsok, parkolóházak, garázsok
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Mikroprocesszoros vezérlésű, 128
csatornás gázérzékelő készülék

•• Uszodák, fürdők
•• Szennyvíztisztító művek

Korszerű és tartós
épületbelsők
A Műszer Automatika csoport
tevékenységi területein az ipari,
magas minőségű és tartós termékek, termékcsoportok és szolgáltatások kialakítására törekszünk.

A belső terek és bútorok kialakításakor alkalmazkodunk
a megrendelő arculati előírásaihoz - legyen az modern vagy antik

A korszerű célgépek alkalmazása lehetővé teszi a gyártás
optimalizálását és az egyedi igények pontos kielégítését

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT

Épületek és építmények belső
tereinek kialakításában a villamos
kábelezéstől a bútorok tervezéséig
és legyártásáig teljeskörű projektek
lebonyolítására van lehetőségünk.
Kiemeljük az ügyfélkiszolgáló terekben – főleg szolgáltató- és közintézmények, így önkormányzati épületek,
iskolák, bankok, irodaházak stb. –
használt, nagy igénybevételnek kitett
bútorokban és pultokban, valamint
az áruházak belső kialakításában
szerzett tapasztalatunkat.
Mivel számos esetben a kiszolgáló
terek nem csak épületen belül,
hanem azokon kívül is találhatók,
az ezekhez szükséges bútorokat
– legyenek azok fém, fa vagy
műanyag szerkezetűek és borításúak
– készek vagyunk megtervezni,
legyártani és természetesen a helyszínen telepíteni is.
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Műszer Automatika Kft.

referenciák

A Műszer Automatika Kft. a cégcsoport vezető tagja.
Üzleti tevékenysége a következő tevékenységi körökből áll:
•• Közlekedés automatizálás, irányítástechnika, energiaellátás, távközlés és villamosipari technológiai termékek fejlesztése, gyártása, kereskedelme, beleértve az
üzembehelyezést és karbantartást akár fővállalkozóként is
•• Gázérzékelő- és koncentráció mérő rendszerek, tűzvédelmi és épületautomatizálási rendszerek fejlesztése, gyártása, kereskedelme
•• Vasúti berendezések és gázérzékelő készülékek karbantartása és szervizelése
•• Vasúti infrastruktúra tervezési és kivitelezési projektek
menedzselése, villamos- és vasúti folyamatirányítási
munkák, belső- és külsőtéri kivitelezés
•• Vállalatirányítási rendszerek fejlesztése, üzembehelyezése és karbantartása
Műszer Automatika Kft.
H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22.
Tel: +36 23 365280 Fax: +36 23 365087
E-mail: mautom@mautom.hu
www.muszerautomatika.hu
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RWT Vasúttechnikai Kft.
Az RWT Vasúttechnikai Kft. a közlekedésautomatizálás,
kapcsolóüzemű tápegységek, akkumulátortöltők és
egyéb DC/DC átalakítók, DC/AC inverterek területén folytat
fejlesztő és gyártó tevékenységet. Elektronikus és mechanikus rendszerelemek gyártási és összeszerelési tevékenységét
folytatja a nagykanizsai üzemben és a budaörsi cégközpont
összeszerelő munkahelyein.
RWT Vasúttechnikai Kft.
H-2040 Budaörs, Baross utca 77.
Tel: +36 23 365280 Fax: +36 23 365087
E-mail: rwt@rwt.hu www.akkutolto.hu

MKTM Kft.
Tervezés és mérnöki szolgáltatások
Az MKTM Kft. azért alakult, hogy a Műszer Automatika Cégcsoport növekvő tervezői igényeit kielégítse. A kft. lehetőségeit felhasználva a cégcsoport biztos hátteret tud nyújtani a
korábbi vasúti tervezői tevékenységéhez Magyarországon és
Irakban, ahol cégcsoport jelentős tervezői tapasztalatokkal
rendelkezik. A tervezői és konzultációs tevékenységen kívül
a cég közlekedési szakértői és tanácsadói tevékenységet is
folytat a projektek megvalósítása során. Tevékenységi köre
felöleli a közlekedési tervezést és mérnöki szolgáltatásokat,
beleértve megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készítését
és a projekt megvalósítás tervezői művezetését, műszaki,
gazdasági, mérnöki lebonyolítását.
MKTM Kft.
H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22.
Tel: +36 23 365280 Fax: +36 23 365087
E-mail: terv@mktm.hu

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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Maumik Kft.
A MAUMIK Irányítástechnikai Kft. olyan szakemberek
részvételével alakult, akik a rendszertervezés, távvezérlés, távfelügyeleti rendszerek témaköreiben nagy gyakorlattal
és tapasztalattal rendelkeznek. Fő feladata a mikroelektronika
alapú szabályozás, vezérlés, távfelügyelet, távvezérlő rendszerek és technológiai elemek fejlesztése gyártása és karbantartása valamint diszpécser központok létesítése. Ezen belül
kiemelt fontosságú a helyi és helyközi/távolsági vasúti vagy
más, villamos vontatással üzemelő közlekedés energia rendszereinek tervezése, távvezérlése és megvalósítása.
MAUMIK Irányítástechnikai Kft.
H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22.
Tel: +36 23 428923 Fax: +36 23 414923
E-mail: mail@maumik.hu
www.maumik.hu

Cell-Modul Kft.
Az 1967-ben alapított cég 2012-ben csatlakozott a
Műszer Automatika cégcsoporthoz. Fő tevékenysége
a belső terek tervezése, a bútorgyártás irodaházak, áruházak,
vevőszolgálatok, bankok, postahivatalok, vendéglátóipari
egységek számára, valamint épületekben használt fémszerkezetek (lépcsőszerelvények, korlátok) gyártása. A projekt menedzsment tevékenység felöleli a teljes szolgáltatási
spektrumot az előzetes felméréstől a számítógépes vizualizáláson keresztül a kulcsrakész üzembehelyezésig, így megvalósul az üzletberendezések tervezése, gyártása és kivitelezése.
Cell-Modul Kft.
H-9500 Celldömölk, Tó utca 4.
Tel: +36 95 420175 Fax: +36 95 422371
E-mail: cellmodul@cellkabel.hu
www.cellmodul.hu
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Műszer Automatika Ukrajna
A Műszer Automatika Ukrajna Beregszászon tevékenykedik és fő feladata a gázérzékelőink forgalmazása,
de ezen kívül cégünk termékeinek és szolgáltatásainak teljes
körű képviseletét is ellátja.
МЮССЕР АВТОМАТИКА УКРАЇНА
H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22.
Tel: +36 23 365280 Fax: +36 23 365087
E-mail: info@gazdetektor.com.ua
www.gazdetektor.com.ua

Műszer Automatika
Development Co.
A Műszer Automatika Development Co. (MADCO)
Irakban, Erbilben alakult azért, hogy az Irakban és különösen
a kurd területeken tapasztalt dinamikus fejlődést támogassa,
illetve tovább vigye a korábbi más cégcsoportbeli cégek
által folytatott tervezői és mérnöki tevékenységet. Az iraki központi kormányzattal való kapcsolattartás érdekében a Műszer
Automatika bagdadi irodája továbbra is üzemel.
Muszer Automatika Development Co.
Ars street, Erbil, Kurdistan, Iraq
Tel: +36 23 365280 Fax: +36 23 365087
E-mail: mautom@mautom.hu
www.muszerautomatika.hu

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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Műszer Autómatika a világban
A magyarországi sikerek nyomán a cégcsoport nevet szerzett a külföldi piacokon is. A külföldi projektek részben külföldi
megrendelők részére Magyarországon alkalmazandó termékeket, részben külföldön megvalósított feladatokat, illetve a gondolattól
a megrendelővel együtt megvalósított komplex projekteket jelentenek.
Ezek mellett sok helyről a kedvező
külföldi tapasztalatok alapján direkt
megkeresések is érkeztek a korábbi
projekteket felülmúló léptékben.

Afrika
•• Dél-Afrika

•• Ausztria

•• Egyiptom

•• Bosznia-Hercegovina

•• Szudá

•• Franciaország

Amerika
•• Amerikai Egyesült
Államok
•• Brazília

Ázsia
•• Irak
•• Kazahsztán
•• Mongólia
•• Sri Lanka
•• Törökország
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Európa

•• Horvátország
•• Németország
•• Románia
•• Olaszország
•• Oroszország
•• Spanyolország
•• Svájc
•• Szlovénia
•• Ukrajna

A Műszer Automatika Cégcsoport
nemzetközi kapcsolatai

Referencia munkáink
Tekintettel a Műszer Automatika cégcsoport sokrétű tevékenységére, korábbi projektjeink közül csak néhány jelentősebbet
tüntetünk fel a tervezés, berendezés gyártás, kivitelezés és
szervizelés témaköréből.
2010.
Megrendelő:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Projekt: A Sopron-Szombathely-Szentgotthárd
vasútvonal fejlesztése projekten belül a mintegy 120
km hosszú szakaszon 33 db új, vonali, elektronikus
sorompó tervezése, kivitelezése és 21 db meglévő, vonali,
jelfogós sorompóberendezés átalakításának tervezése,
kivitelezése, illetve az erős- és gyengeáramú kábelezés,
érkiosztás, illetve a váltófűtés terveinek az elkészítése,
majd kivitelezése volt a Műszer Automatika csoport
feladata.

2008.-2011.
Megrendelő:
Doprastav a.s.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. /

Projekt:
Budapest-Székesfehérvár vasútvonal
fejlesztése projekten belül váltófűtés tervezése: Az igen
nagy forgalmú, Ausztria, Szlovénia és Horvátország
felé kapcsolatot teremtő, a balatoni idényforgalmat is
lebonyolító, illetve a budapesti elővárosi forgalomban
is jelentős szerepet játszó vonalak fejlesztése mellett az
ország legfontosabb csomópontja, Kelenföld állomás
üzembiztos működése miatt a tervezés és a kivitelezés
végig a figyelem középpontjában volt. A munka keretében
a Kerepesi úti FET központ felújítása is megtörtént.

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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2008.
Megrendelő:

Republic of Iraq Ministry of
Transportation Iraqi Republic
Railways Company (IRRC)

Projekt:

A Hammam Alil - Saboniya
120 km/h sebességre tervezett
kétvágányú vasútvonal forgalmi
vizsgálata, alternatívák
kidolgozása és költségbecslése
a nyomvonal és üzemvitel
előzetes tervezése mellett, illetve
engedélyezési tervei

2008.-2011.
Megrendelő:

Republic of Iraq Ministry of Transportation Iraqi Republic
Railways Company (IRRC)

Projekt:

A Kirkuk - Sulaimaniya vasútvonal tendertervei projekt
során új, 120 km hosszú, 200 km/h sebességre alkalmas,
kétvágányú kialakítást lehetővé tevő vasútvonal és a
kapcsolódó iparvágányok
tenderterve készült el. A
tervezés magába foglalta
a geodéziai felmérést,
a nyomvonalterveket,
a pálya és a
műtárgyak terveit, a
biztosítóberendezés,
az energiaellátás
tervezését, valamint az
állomások építészeti
terveit.
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2009.-2013.
Megrendelő: Budapest Főváros Polgármesteri
hivatala / Közlekedés Kft.
Projekt:
Csepeli Gerincút projekt, vasúti
bejelentkező végberendezés: A projekt során
az egyik legfontosabb, közúti forgalomirányító
jelzőlámpa által szabályozott, körgeometriájú
csomóponton keresztül vezető, a csomópont
előtt elágazó, nagy forgalmú iparvágányokhoz
bejelentkező berendezés készítése és
engedélyeztetése volt a Műszer Automatika
csoport feladata. Az országban egyedülálló, a
közlekedéstervezés korábbi határait kitágító
berendezés sikeresen üzemel a csomópontban.

2009.-2012.
Megrendelő:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. / Pro Urbe Kft. /
Termini Rail Kft.
Projekt: Budakalászi forgalombiztonsági
intézkedések projekten belül az AS 137
vonali sorompó átépítése: A projekt során
a finanszírozón kívül a Műszer Automatika
csoport volt az egyetlen szereplő, amely
minden projekt fázisban (tervezés, hatósági
eljárások és egyeztetések, kivitelezés)
aktívan részt vett, illetve a saját maga
által fejlesztett, gyártott és forgalmazott
berendezést tudta szállítani.

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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2011.
Megrendelő:

TEN-T Zrt

Projekt:

Budapest Szíve Program – BKV Deák tér villamos végállomási
indító berendezés tervezése és kivitelezése

2013.
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Megrendelő:

STRABAG Zrt.

Projekt:

A budapesti 4-es metróvonal fejlesztése
– felszíni rendezési projektek; BKV Körtér
áramátalakító tervezése és kivitelezése,
irányítástechnika, távadók, szekunder
védelem, diszpécser központi illesztés

2012-2013.
Megrendelő:

Colas Zrt.

Projekt:

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – MVK Zrt. részére
villamos áramátalakítók távvezérlése 5 db. áramátalakító
távvezérlésének kialakítása, védelmek paraméterezése
diszpécserközponti programrendszer elkészítése telepítése.

2003.
Megrendelő:

Matáv Rt.

Projekt:

Matáv Rt. 17 db budapesti telefonközpontjában a kábelfogadó
istolyok és kapcsolódó légterek földgázrobbanás elleni
védelmének megvalósítása, jelzési vezérlési és távjelzési
feladatok megoldása.

2006.
Megrendelő:

Jet-Vill Kft.

Projekt:

Zwack Unicum Zrt. érlelő pincéjének etilalkohol-gőz érzékelése,
jelzési és beavatkozás vezérlési feladatok megvalósítása. A
projekt során kiemelt jelentőségű volt a létesítmény műemlék
jellegének megóvása. A 30 db érzékelési pontot igénylő feladat
megoldására, felfűzhető kábelezési struktúrában telepíthető
készülékek kerültek alkalmazásra.

2008.
Megrendelő:

Pick Szeged Zrt.

Projekt:

Pick Szeged Zrt. húsfeldolgozó üzemeiben, a hűtőközegként
használt ammónia érzékelése, esetleges üzemzavar esetén a
mérgezésveszély megelőzése.

2008.
Megrendelő:

Trane Hungária Kft..

Projekt:

Az Ibiden Hungary Kft. gyártósorai mellett felszabaduló szénmonoxid, kéndioxid, nitrogén-dioxid, hidrogén valamint az
oxigén hiány érzékelése. Fontos elvárás volt a Taikisha által
telepített folyamatirányító rendszerekhez történő kapcsolódás.

MŰSZER AUTOMATIKA CSOPORT
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2009.
Megrendelő:

Paksi Atomerőmű Zrt.

Projekt:

Az atomerőmű nukleáris-üzemanyag tároló helyiségének
a nukleáris üzemanyag tisztítása során a légtérbe kerülő
etilalkohol-gőz által okozott robbanásveszély megelőzése. A
projekt során kiemelt jelentőségű volt az atomerőmű védelmibeavatkozó rendszereihez történő kapcsolódás kialakítása.

2010.
Megrendelő:

Dunamenti Erőmű Zrt.

Projekt:

Dunamenti Erőmű Zrt. különböző segédüzemi területein
hidrogén, szén-dioxid és sósavgőz érzékelő rendszerek,
tervezése, telepítése. Kapcsolódó, kültéri és beltéri jelző,
valamint beavatkozó rendszerek kialakítása

2011.
Megrendelő:

Audi Hungária Motor Kft.

Projekt:

Az Audi Hungária Motor kft. győri autógyárában, a Nitráló
Üzem légterében megjelenő szén-dioxid, oxigén, metán,
ammónia anyagok érzékelése, kapcsolódó jelző, valamint
beavatkozó rendszerek kialakítása.

2010.
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Megrendelő:

ASV Ingatan Ingatlanhasznosító KFT

Projekt:

A Sopronbánfalvi kolostorépulet teljeskörű felújítása – Az
épületen belül a
refektórium belső
falburkolata bútorzata
(asztalok, székek,
tálalószekrények, és
ajtó) kivitelezése.

2011.
Megrendelő:

SZ-L BAU KFT Tapolca

Projekt:

Balatonalmádi Egészségügyi Központ építése.

2010.
Megrendelő:

Swietelsky Vasúttechnika KFT

Projekt:

Celldömölki Városháza építése – az újonnan épülő városháza
bútorozása. Tárgyalóterem, falburkolat , okmányiroda, stb.

2012.
Megrendelő:
Kecskemét

ALFÖLD Kereskedelmi Zrt.

Projekt: Az Alföld Áruház osztályainak új
bolti állványokkal való berendezése, állványok
gyártása.

2010.
Megrendelő
Értékesítő Kft.

MAKITA Elektromos Kisgép

Projekt Makita márkajelzéses
egységállványok tervezése gyártása több
helyszínre

2010.
Megrendelő:

Port Oil Oktán Kft.

Projekt:

Az épülő benzinkútshop belső bútorozása. Kiszolgáló pult
hátfalállvány shop polcok tervezése, gyártása, szállítása és
beszerelése

2012.
Megrendelő:

Dreiszker és társa Kft.

Projekt:

A büki Caramel Hotel konferenciateremmel való bővítése
és a masszázsszobák, mosdóbeépítések , bárpult,
radiátorburkolatok, és épületdekorációs szerkezeti elemek,
tervezése, gyártása, szállítása, és beszerelése..
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