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Cégportré
PROFILUNK:
Az 1982-ben alapított KONTAKT - Elektro Kft. ismert iparvállalatok beszállítójává vált villamos automatizálás,  
elektro- és szenzortechnika területein. Vállalkozásunk a folyamatos beruházások következtében jelenleg már  
16 000 m²-es telephelyén 6 000 m² korszerű műhelycsarnokainkban termel, végzi állandó jelleggel termék- és 
technológiafejlesztéseit. Cégünk tevékenységének stratégiai területe az ipari létesítmények és berendezések  
villamos automatizálásához szükséges készülékek és berendezések és rendszerek tervezése, azok komponenseinek 
gyártása és programozása, robotizált megoldásokkal, valamint ezen technológiák helyszíni villamos szerelése.

TERMÉKEINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK:
 Egyedi és sorozatgyártású villamos kapcsoló- és vezérlőszekrények, vezérlőpultok,  
 fogyasztásmérő szekrények tervezése és gyártása
  Ipari létesítmények és berendezések helyszíni szerelése: berendezések telepítéséhez,  
 valamint az ipari technológiákhoz szükséges helyszíni villanyszerelési munkák
  Ipari elektronikai készülékek, érzékelők, vezérlő- és szabályozókészülékek tervezése 
 és gyártása: induktív és kapacitív közelítéskapcsolók, forgásérzékelők, vízszintszabályozók,  
 időzítők, mikroprocesszoros vezérlések
  Vezető automatizálási és szenzortechnikai márkák képviselete és kereskedelme
  Ipari automatizálás, PLC-s vezérlések tervezése, programozása és rendszerfelügyelete
  Egyedi célgépek, robotizált gyártástechnológiák fejlesztése és gyártása
  Hidrogénüzemű, PEM típusú tüzelőanyag-cellás berendezések fejlesztése stacionárius  
 és mobil alkalmazásokra, 1-300 kW teljesítménytartományban
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Cégünk legnagyobb erősségei közé a kulcsrakész  
és komplett megoldások szállítására való képesség,  
a határidők betartása, illetve a minőség melletti  
kompromisszummentes elköteleződés tartoznak.  
20 000 000 Ft alaptőkével rendelkező vállalatunk 
2019-ben mintegy 1,9 Mrd forint forgalmat bonyo- 
lított. Közepes méretű vállalkozásként mintegy  
75 munkatársunk áll az Önök rendelkezésére.

2. KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK GYÁRTÁSA
Villamos kapcsoló- és vezérlőszekrények, vezérlő- 
pultok, fogyasztásmérő szekrények egyedi- és  
sorozatgyártásban. Villamos berendezés- gyártásunk 
a kisáramú fali elosztóktól a nagyáramú sokmezős 
elosztószekrények gyártásáig, ill. az ipari automatizálás 
és folyamatirányításhoz szükséges vezérlőszekrények 
szállításáig terjed. A tervezés illetve a gyártás során 
felhasznált anyagok kiválasztásánál minden esetben 
szem előtt tartjuk a Vevői igényeket, specifikációkat.
Fogyasztásmérő szekrénycsaládunk szénacél vagy 
rozsdamentes kivitelben elérhető. Egyedi konstrukciók 
gyártása saját lakatos és festőüzemünkben.

3. IPARI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK
HELYSZÍNI SZERELÉSE
Társaságunk tevékenységében jelentős szerepet élvez  
az ipari technológiákhoz kapcsolódó villamos szerelési 
munkák helyszíni kivitelezése. Kivitelezéseinket fő  
és alvállalkozásban is végezzük, melyek helyszíne  
a belföldi mellet egyre nagyobb hányadban az EU  
valamennyi országa. A kivitelezési munkáinknál 
mérnök projektvezetőink magas szakmai felkészült- 
ségükkel biztosítják a kivitelezési munkák technoló- 
giai hátterét, partnereinkkel a kapcsolattartást és  
a minőségi elvárások teljesülését. Korszerű műhelye-
inkben számtalan alkatrész előregyártására van mód, 
ezzel is csökkentve a helyszíni szerelés időszükség- 
letét ,illetve ezen módon kívánjuk elérni, hogy Part-
nereink napi ügymenetét csak a szükséges mértékben 
befolyásoljuk. Villamos kivitelezési munkáink során 
további előnyt jelent a speciálisan villamos igényekre 
berendezett lakatos üzemünk, ahol pódiumok, egyedi 
tartószerkezetek, burkolatok gyártását végezzük.

4. ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKGYÁRTÁS
(1987 ÓTA)
Az ipar különböző területein gyakran használt 
érzékelők, vezérlő- és szabályozókészülékek 
gyártása: induktív és kapacitív közelítéskapcsolók, 
forgásérzékelők, vízszint-szabályozók, tápegységek, 
időzítők, alkonykapcsolók, mikroprocesszoros 
vezérlések tervezése, gyártása.

5. VEZETŐ AUTOMATIZÁLÁSI ÉS 
SZENZORTECHNIKAI MÁRKÁK
KÉPVISELETE ÉS KERESKEDELME  
Az ipar folyamatos gyors fejlődése arra ösztönöz 
minket, hogy képviseleti és beszállító partnereinkkel 
ezt a fejlődést termékeinkkel és szolgáltatásainkkal 
kiszolgáljuk és elősegítsük. Ezen kihívásoknak meg- 
felelve végezzük az alábbi nagy múltú automatizálási 
és szenzortechnológiai cégek képviseletét és keres- 
kedelmét: SICK, NOVOTECHNIK, CONTELEC, MOTRO-
NA, PEPPERL+FUCHS, EUCHNER, IFM, EATON, SIEMENS, 
RITTAL, PHOENIX CONTACT, WEIDMÜLLER, LAPP stb…

6. TÜZELŐANYAG-CELLÁS BERENDEZÉSEK
Társaságunk életében mindig is kiemelt szerepet vállalt  
a K+F tevékenység az ipar számos területén. 2005-ben 
kezdtük hidrogén-technológiákban fejlesztéseinket, 
mely során a kezdetektől a hidrogénüzemű PEM típusú 
tüzelőanyag-cellás berendezések fejlesztésére koncent- 
ráltunk a következő területeken: hajózási alkalmazások, 
áramfejlesztők, decentralizált energiatermelés, kom-
munális és haszongépjármű hajtások. Az elmúlt évek-
ben számos megoldást sikerült kifejlesztenünk 1-15kW 
tartományban, így láthatóvá téve Partnereink számára 
a technológia előnyeit.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Hozzánk a Vevő jöjjön vissza és ne a termék, ez válla-
latunk egyik alapelve. Az évek során cégünk sajátosságait 
alapul vevő minőségbiztosítási rendszert dolgoztunk 
ki, melynek eredményeként 2004 óta működtetjük és 
fejlesztjük ISO9001 minőségirányítási rendszerünket. 

REFERENCIÁK
Fennállása óta cégünk termékei 46 országba  
jutottak el. Éves export-hányadunk 30-70 % között 
alakul. Legjelentősebb referenciáink a hazai ipari 
vállalatokon kívül nyugat-európai  technológia- és 
berendezés-gyártók, autógyárak, valamint intralogisz-
tikai rendszerszállítók.Magyarországon több mint 600 
állandó Partnerünk bizalmát igyekszünk folyamatosan  
fenntartani és bővíteni.

1. IPARI TECHNOLÓGIÁK AUTOMATIZÁLÁSA
Villamos vezérlőszekrények tervezése és gyártása  
az ipar területén fellelhető számos technológiai 
eljárás számára. Berendezéseinket a legkorszerűbb 
anyagok felhasználásával tervezzük és gyártjuk a le-
hető leghatékonyabb és költségkímélőbb eljárásokkal. 
Villamos tervezési területeken több évtizedes tapasz-
talatokkal rendelkezünk az irányítástechnika / auto- 
matizálás, ipari folyamatirányítás, intralogisztika és  
a gépgyártás területein. Alkalmazott tervezői szoft-
vereink: Eplan Electrical P8 + ProPanel (3D-s beren-
dezés tervezés)  
Tervezési területeink: energiaelosztás, hajtás-sza-
bályozás, folyamatszabályozás, robotika, műszerezés, 
PLC-s rendszerek, adatgyűjtő rendszerek, Safety meg-
oldások, robbanásbiztos (ATEX-es) rendszerek stb…

SZOLGÁLTATÁSAINK:


