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A Procontrol Elektronika mint innovátor
A fejlődés útja - Procontrol
A Procontrol fő tevékenysége a műszaki kutatás-fejlesztés, elsősorban egyedi
beágyazott rendszerek, mikroelektronikai rendszerek, ipari és egészségügyi
célrendszerek területén. A cég azon kevés hazai vállalkozás közé tartozik,
amely saját K+F tevékenységének eredményeit termék szintig fejleszti, és
elsősorban saját innovatív termékeivel van jelen a piacon.
Termékkínálata a saját fejlesztésű és gyártású beléptető- és munkaidőnyilvántartó rendszerek, távfelügyeleti rendszerek, beléptető kapuk,
ügyfélhívó, ﬁzető parkoló, ipari folyamatirányító, adatgyűjtő, lokalizációs
rendszerek, egyedi célműszerek széles körű termékskáláját foglalja magában.
A Procontrol fejlesztő gárdája egyedi műszaki kutatás-fejlesztést is végez
EU és hazai nagyprojektek keretében. A cég professzionális ipari termékek
fejlesztésére, a prototípusok előállítására, ill. sorozatgyártására is jelentős
kapacitással és szerződésállománnyal rendelkezik.
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Tevékenységünk röviden:
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ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

K + F projektek
Elektronikai tervezés
Finommechanikai, gépészeti tervezés
Formatervezés
Gyártástervezés
Szoftvertervezés, fejlesztés
Prototípus gyártás
Sorozatgyártás
Telepítés, karbantartás, üzemeltetés
Szaktanácsadás ötletgazdáknak

Cégtörténet 1981-től
A Procontrol Elektronika Kft. jogelődjeit is ﬁgyelembe véve
ma már jelentős, több mint három évtizedes múltra tekinthet
vissza. A cég 1990-ben alakult elektronikai vállalkozás,
amelynek jogelődjei a Procontrol Gmk, majd Kisszövetkezet
már 1981 óta működtek Szegeden.
A vállalat a kezdetektől, az 1980-as évektől kezdődően, ipari
elektronikai termékek, folyamatirányító- és munkaidő-nyilvántartó rendszerek fejlesztésével és gyártásával
foglalkozik. 1990-től a kereskedelem liberalizációjának köszönhetően a cég kiépítette műszaki kereskedelmi
hálózatát a távközléstechnika, irodatechnika, később szórakoztató-elektronika területén is. A kereskedelemi
tevékenység a vállalat látványos növekedésével járt, 11 üzlet működött országszerte.
1992-től 1998-ig a Procontrol Szeged legjelentősebb szórakoztató-elektronikai, távközlés-technikai és
számítástechnikai eszköz kereskedelmi vállalkozásának számított, milliárdos forgalommal.
2002-ben a cég értékesítette üzlethálózatát. Az elmúlt évtizedben már kizárólag az elektronikai kutatás,
fejlesztés és gyártás lett a vállalkozás fő tevékenysége.
A 2006-2010-es évek kirobbanóan sikeres időszak volt a Procontrol Kft-nél. Ha a bázisnak a 2005-ös évet
tekintjük, az értékesítés árbevétele és az eredmény 2005-höz képest minden évben jelentősen emelkedett;
összességében több mint 200%-ra. A cég tevékenységét ma két saját tulajdonú telephelyen folytatja 3000 m2es ingatlan területen, jelenleg 50 magasan képzett munkatárssal. A régi telephelyen most a műszerházak és
az SMD stencilek gyártása folyik.
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A Procontrolról címszavakban:

www.procontrol.hu

ǩ A Procontrol szinte kizárólagosan saját fejlesztésű és gyártású
innovatív termékeit értékesíti, és ezekből nagy RFID alapú
projekteket valósított meg. A General Motors (OPEL) szentgotthárdi
telephelyén és a torinói kutatóközpontjában, a Mercedes Benz
kecskeméti gyárában, a Jabil Circuits amerikai nagyvállalat
tiszaújvárosi gyárában, a Tigáz ZRt. (ENI) országos hálózatában RFID
beléptető, személykövető és IP alapú integrált felügyelő-nyilvántartó
rendszert valósított meg.
ǩ A cég a GOP 2007 és 2008 K+F pályázatok támogatásával sikeres
kutatás-fejlesztési projekteket, ezzel együtt új termékfejlesztéseket
hajtott végre.
ǩ A ProxerGate márkanevű beléptető kapuk iránt töretlen érdeklődés
mutatkozik. Több multinacionális cégnél referenciaértékű munka valósult
meg, mint pl. az SAP irodaház teljes magasságú üveg forgókapuinak, a
Flextronics forgóvilláinak megépítése, beszerelése.
ǩ Az export árbevételek a cég szellemi termékeiből erednek, nagyrészt
a német Theis Feinwerktechnik GmbH ipari mérőműszereket gyártó
céggel 2003 végén kötött hosszú távú fejlesztési/gyártási szerződésnek,
majd az amerikai Sauer-Danfoss céggel és az angol Eurofyre céggel
kötött kutatási fejlesztési szerződéseknek köszönhetők.
ǩ Sikeres fejlesztés lett az Internetről menedzselhető készülékcsalád: az
IPThermo (hőmérséklet, páratartalom stb.), IPStecker (áramvételezés),
IPSpeaker (streaming hangtovábbítás)
ǩ Szintén sikeresnek bizonyult a Wellness Control rendszer értékesítése
is: Fürdők és ﬁtness/wellness centrumok folyamatos építése, fejlesztése
folyamatos megrendeléseket biztosít.
ǩ Húzóágazat lett a ﬁzető-automaták és ﬁzető parkoló-rendszerek gyártása
és telepítése.
ǩ Cégünk belföldi és külföldi megrendelőktől egyedi K+F projekteket és
gyártási projekteket is vállal.
Az ipari elektronikai rendszerek kutatása, fejlesztése, gyártása és
forgalmazása tekintetében városi és kistérségi viszonylatban piacvezető,
regionális viszonylatban pedig a legjelentősebb hasonló proﬁlú vállalkozások
közé sorolható.
A Procontrol nemzetközi, illetve EU-s értékesítése több százmilliós
nagyságrendű és innovatív szellemi exportból, kutatás-fejlesztési
eredmények értékesítéséből tevődik össze. A cég vezetése a K+F
erőforrásainak fejlesztéseivel is ezt az irányvonalat szeretné erősíteni. A
vállalat tevékenységei között mindig nagy szerepet kapott az innováció, az
új technológiai megoldások fejlesztése, alkalmazása, felhasználása a cég
termékeiben.

Erőforrások
A Procontrol a DAOP 2009 pályázat támogatásával új kutató fejlesztő
laboratóriumot épített, eszközfejlesztést hajtott végre. Ma a legkorszerűbb
kutató-fejlesztő laboratóriumi műszerpark, műszerezettség, és
informatikai háttér áll a cég szakembereinek rendelkezésére.
ǩ A hardver-tervezés CAD programokkal, a gyártás korszerű,
felületszerelt (SMD) Pb-free technológiával, beültető gépsorral, CNC
megmunkáló központokkal CAM technológiával folyik.
ǩ A Procontrol rutinos diplomás mérnökökből, valamint kiváló
technikusokból-műszerészekből álló fejlesztőcsapattal dolgozik.
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$ MµO N«S]HWW V]RIWYHUIHMOHV]WăL ZRUNJURXS IăN«QW HPEHGGHG &
& «V :LQGRZV SURJUDPRNDW N«V]¯W PLNURNRQWUROOHUHNUH «V 3&UH
ǩ
$] HOHNWURQLNDL  PHFKDQLNDL IHMOHV]W«VKH] «V J\£UW£VKR] D
F«J SURIHVV]LRQ£OLV &$' &$0 V]RIWYHUHNHW «V &1& PHJPXQN£Oµ
N¸]SRQWRNDW O«]HUHV I«PLSDUL LOO OHPH]PHJPXQN£Oµ J«SHNHW KDV]Q£O
ǩ $ Y«JIHOKDV]Q£OµQ£O D WHOHS¯W«VW NDUEDQWDUW£VW MµO IHOV]HUHOW
V]HUYL]NRFVLSDUN «V J\DNRUORWW V]HUYL]FVRSRUWRN Y«J]LN

Innovatív termékeink
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$ F«J 0DJ\DURUV]£JRQ «OHQM£Uµ D U£GLµIUHNYHQFL£V D]RQRV¯W£VW OHKHWăY«
WHYă ¼J\QHYH]HWW SDVV]¯Y «V DNW¯Y 5),' HV]N¸]¸NHW DONDOPD]µ UHQGV]HUHN
IHMOHV]W«V«EHQ PHJYDOµV¯W£V£EDQ «V «UW«NHV¯W«V«EHQ )HOKDV]Q£OµL
LJ«Q\HN DODSM£Q XJ\DQFVDN D] XWµEEL «YHN NXWDW£VL HJ\¾WWPğN¸G«VHLQHN «V
IHMOHV]W«VHLQHN HUHGP«Q\H D ProxerNet moduláris épületautomatizálási
rendszer PHO\ D] ǦLQWHOOLJHQV «S¾OHWǥ NRQFHSFLµM£W YDOµV¯WMD PHJ ,3 DODSRQ
$ UHQGV]HU PLQGHQ DOUHQGV]HUH PLQGHQ P£V DOUHQGV]HUUHO NRPPXQLN£OKDW
0LQGHQ DOUHQGV]HU PHQHG]VHOKHWă «V PRQLWRUR]KDWµ D] «S¾OHW YDJ\ E£]LV
N¸]SRQWL IHO¾J\HOă PXQNDKHO\HLUăO 6HJ¯WV«J«YHO DN£U W¸EE «S¾OHW WHOHSKHO\
¸VV]HYRQKDWµ N¸]SRQWL IHO¾J\HOHW DO£ $ 3UR[HU1HW NRQFHSFLµ V]HULQWL
HV]N¸]¸NHW EHUHQGH]«VHNHW V]RIWYHUHNHW D 3URFRQWURO IHMOHV]WL J\£UWMD «V
IRUJDOPD]]D
-HOHQWăV .) S£O\£]DWL W£PRJDW£VVDO ¼M WHFKQROµJLD V]¾OHWHWW D 3URFRQWUROQ£O
D] RTLS 5HDO 7LPH /RFDWLRQ 6\VWHP  ZZZUWOVHX $] LQQRY£FLµYDO HJ\¾WW
IRO\LN D] DONDOPD]£VRN IHMOHV]W«VH «V D] LQQRYDW¯Y 57/6 WHUP«NHN J\£UW£VD
V]HP«O\ «V W£UJ\N¸YHWă UHQGV]HUHN «S¯WKHWăN NL D OHJV]«OHVHEE IHOKDV]Q£OµL
LJ«Q\HNUH V]DEYD
0LQGH]HQ NXWDWµIHMOHV]WăL J\£UWµL «V «UW«NHV¯WăL WDSDV]WDODWRN NDSFVRODWRN
Mµ DODSRW WHUHPWHQHN D WRY£EELDNEDQ PHJYDOµV¯WDQGµ LQQRY£FLµNQDN
WHUP«NIHMOHV]W«VHNQHN $ 3URFRQWURO .IW Ǟ MHOHQOHJL HUHGP«Q\HLW WHNLQWYH Ǟ
HOVăVRUEDQ D KD]DL SLDFRW F«OR]]D PHJ ¼M LQQRYDW¯Y WHUP«NHLYHO GH V]HOOHPL «V
WHUP«NH[SRUWMD LV MHOHQWăV D QHP]HWN¸]L HOVăVRUEDQ HXUµSDL XQLµV RUV]£JRN
SLDFDLQ

A Procontrol saját termékei:
ǩ
%HO«SWHWă UHQGV]HUHN EORNNROµµU£N
ǩ
5),' SUR[LPLW\ N£UW\£V «V ELRPHWULNXV EHO«SWHWă PXQNDLGă
Q\LOY£QWDUWµ UHQGV]HUHN
ǩ
5),' V]HP«O\ «V REMHNWXPN¸YHWă UHQGV]HUHN 5HDO 7LPH /RFDWLRQ
6\VWHP
ǩ
7£YIHO¾J\HOHWL «S¾OHWIHO¾J\HOHWL UHQGV]HUHN
ǩ
,SDUL IRO\DPDWLU£Q\¯Wµ V]DE£O\R]µYH]«UOă EHUHQGH]«VHN
ǩ 6]HQ]RURN P«UăDGµN ZLUHOHVV V]HQ]RUK£Oµ]DWRN
ǩ J\I«OK¯Yµ ¾J\I«OLU£Q\¯Wµ UHQGV]HUHN
ǩ )L]HWăSDUNROµ «V DXWRPDWLNXVDQ HOOHQăU]¸WW Y«GHWW SDUNROµ
UHQGV]HUHN
ǩ 6]£PNLMHO]ăN V]¸YHJHV NLMHO]ăN WUDQV]SDUHQVHN µUL£VNLMHO]ăN
ǩ %HO«SWHWă NDSXN DF«O «V ¾YHJV]£UQ\DV IRUJµ OHQJă FV¼V]µ NDSXN
ǩ %L]WRQV£JL Wğ]Y«GHOPL UHQGV]HUHN ULDV]Wµ «U]«NHOă
ǩ +R]]£I«U«VY«GHOHP HQJHG«O\H]«V «V V]DE£O\R]£V UHQGV]HUHL
ǩ 9LGHµEHO«SWHWă «V IHO¾J\HOHWL UHQGV]HU
ǩ ,QWHOOLJHQV WRUQ\RN QHWNLRV]NRN W£M«NR]WDWµ £OORP£VRN
ǩ-HJ\NLDGµ MHJ\£UXV¯Wµ UHQGV]HUHN
ǩ
)L]HWăDXWRPDW£N VSHFL£OLV WHUP«N«UW«NHV¯Wă DXWRPDW£N
ǩ
0«UăHV]N¸]¸N (WKHUQHW K£Oµ]DWUD LOO HJ\HGL IHODGDWRNUD
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Együttműködés a tudományos körökkel
A Procontrol helyi viszonylatban élenjáró a K+F+I együttműködések terén. Számos
kutatóműhellyel, felsőoktatási intézménnyel együttműködik, jó kapcsolatot ápol,
mint például a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja, az MTASZTAKI vagy a BME Híradástechnikai Tanszéke. Ezeknek az együttműködéseknek
is köszönhetően a termék és szolgáltatás portfolió folyamatosan bővül, mint
például a Procontrol Kft. saját fejlesztésű rádiófrekvenciás (RF) termékei, melyek
segítségével vezeték nélküli hírközlés és kommunikáció valósítható meg számtalan
alkalmazási területen.

Minőségirányítás
A Procontrol 2000 óta ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben dolgozik, amit
folyamatosan aktualizál és továbbfejleszt. A korrekt működést a Bureau Veritas
független tanúsító intézet évenként auditálja és tanúsítja.

Cégadatok
Procontrol Elektronika Kft.
Procontrol Electronics Ltd.
H-6725 Szeged, Cserepes sor 9/b
10311617206
0609000151
+36 62/444-007
+36 62/444-181
info@procontrol.hu
Kovács Károly, Kovács Attila, Kovács Róbert
85.000.030.- Ft
456.299.000 Ft
50
ISO 9001:2008, a tanúsítvány száma: HU14707Q

www.procontrol.hu

Teljes cégnév:
Teljes cégnév angolul:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Telefon:
Fax:
Email:
Ügyvezetők:
Törzstőke (2011):
Értékesítés nettó árbevétele (2011):
Alkalmazottak száma (2012):
Minőségirányítás:

A Procontrol Csapata
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Innovatív megoldásaink
A Procontrol a hazai és nemzetközi piacon saját fejlesztésű,
innovatív termékeivel, rendszereivel, megoldásaival van jelen.
Ezek közös jellemzője, hogy nem csak terméket, hardvert
vagy szoftvert, hanem kulcsrakész megoldásokat nyújt, amelyek magukban foglalják:

Procontrol Elektronika Kft. *ZZZSURFRQWUROKX

ǩD]LJ«Q\IHOP«U«VW
ǩIHODGDWDQDO¯]LVW
ǩPHJROG£VLY£OWR]DWRNHJ\H]WHW«V«W
ǩN¸OWV«JYHW«VW
ǩWHUYH]«VW
ǩIHMOHV]W«VW
ǩJ\£UW£VW
ǩKHO\HOăN«V]¯W«V«W
ǩHQHUJLD«VLQIRUPDWLNDLK£Oµ]DWNL«S¯W«VW
ǩV]£OO¯W£VW
ǩWHOHS¯W«VW
ǩEHP«U«VW
ǩ¾]HPEHKHO\H]«VW
ǩGRNXPHQW£O£VW
ǩIHOKDV]Q£OµLRNWDW£VW
ǩUHQGV]HUN¸YHW«VW
ǩNDUEDQWDUW£VWMDY¯W£VW
Innovatív megoldásaink
az alábbi szakterületek szerint csoportosíthatóak:

%HO«SWHWăUHQGV]HUHNEORNNROµµU£N
RFID alapú és biometrikus,
ujjlenyomatos beléptető-, munkaidőQ\LOY£QWDUWµ«VORJLV]WLNDLUHQGV]HUHN

S¾OHWIHO¾J\HOHWL
«S¾OHWDXWRPDWL]£O£VLPğV]DNL
W£YIHO¾J\HOHWLUHQGV]HUHN6]£OORGDL
NµUK£]LUHQGV]HUHN
ProxerLock®, ProxerStecker®,
Proxernet®

)L]HWăDXWRPDW£NMHJ\NLDGµ
MHJ\£UXV¯WµVSHFL£OLV
termékértékesítő automaták.
)L]HWăSDUNROµ«VM£UPğEHO«SWHWă
rendszerek

)RUJµYLOO£VEHO«SWHWăNDF«O
«V¾YHJV]£UQ\DVIRUJµOHQJă
FV¼V]µEHO«SWHWăNDSXN
ProxerGate®, ProxerPort®

ǩ0«UăHV]N¸]¸NP«UăUHQGV]HUHN
(WKHUQHWK£Oµ]DWUD«VVSHFL£OLV
egyedi feladatokra
ǩ6]HQ]RURNP«UăDGµNZLUHOHVV
V]HQ]RUK£Oµ]DWRN
ǩ,SDULIRO\DPDWLU£Q\¯Wµ
V]DE£O\R]µYH]«UOăIHO¾J\HOă 
berendezések.
IP Thermo®, IP Stecker®

-£UPğIHO¾J\HOHWLM£UPğN¸YHWă
fogyasztásellenőrző-,
ﬂottamenedzsment rendszerek

MEDI-CALL® 1ăY«UK¯Yµ, HI-CALL®, RHS®(J«V]V«J¾J\LW£YIHO¾J\HOHWL
HI-GUARD®, PaniCall®6HJ«O\K¯Yµ rendszerek (Remote Health
rendszerek
6XSHUYLVRU6\VWHPV

5)NRPPXQLN£FLµV
rendszerek: PROXER®

+HO\PHJKDW£UR]µV]HP«O\«V
objektumkövető rendszerek;
RTLS 5HDO7LPH/RFDWLRQ6\VWHPV

,QIRUP£FLµVUHQGV]HUHN
számkijelzők, szöveges kijelzők,
&OLHQWHUJ\I«OK¯Yµ¾J\I«OLU£Q\¯Wµ
µUL£VNLMHO]ăNLQWHOOLJHQVWRUQ\RN
¾J\I«OPLQăV¯WăUHQGV]HUHN
QHWNLRV]NRNW£M«NR]WDWµ£OORP£VRN
*36N¸]SRQWLµUDUHQGV]HUHN

Procontrol Elektronika Kft. *ZZZSURFRQWUROKX

Biztonsági, behatolás-védelmi,
tűzvédelmi rendszerek
«U]«NHO«VULDV]W£V

5),'«VYRQDONµGRVORJLV]WLNDL
rendszerek

Hozzáférés-védelem, engedélyezési
és szabályozási rendszerek, zárak

:HOOQHVVI¾UGăEHO«SWHWă«V
ﬁzető rendszerek

.£UW\DUHQGV]HUHNN£UW\DJ\£UWµ
Q\RPWDWµN£UW\DHOQ\HOă
N£UW\DNLDGµUHQGV]HUHN

Informatikai és irodatechnikai
cél-eszközök egyedi feladatra

Kulcshasználati monitoring
rendszer

0HQHG]VHOKHWăNXOFVW£UROµN
«UW«NPHJăU]ăN.H\VDIH$XWR6DIH
intelligens kulcsszekrények

9LGHµEHO«SWHWă«V
IHO¾J\HOHWLUHQGV]HU

Világítástechnika

Napelem erőművek

Napenergia-termelés
PRQLWRUR]µUHQGV]HU

Épületautomatizálási rendszer
Összefoglaló ábra

ProxerNet
Épületautomatizálási rendszer
www.procontrol.hu

Rendszertípusok
 ProxerNet CPU 110 szobaközpont: (épületfelügyeleti helyiségkontroller) beléptetés, fűtés, hűtés,
világítás,
ablaknyitás, jelenlét, behatolás stb. menedzselésére és monitorozására
Proxer RR 110: Room Regulator (szobai szabályozó)
Proxer RDR: Érintésmentes chipkártyás beléptető (szobán kívüli telepítéshez)
TS-05: Hőmérséklet érzékelő
SDO Smart Door Opener: Az intelligens ajtózár
Felügyeleti központ: Központi PC munkaállomás
Hotel Control System szoftver (Szálloda manager szoftver)
I. Front Ofﬁce modul: Szállodai foglalások/regisztrációk
II. Wellness Control modul: Fürdőbeléptetés / készpénzkímélő ﬁzetés
III. Building Control modul: Szobák pillanatnyi állapota

Bővebben ITT talál információt az épületautomatizálási rendszerekről.

Az innovatív megoldásokkal kapcsolatos kérdéseket,
ajánlatkéréseket, egyeztetéseket
az info@procontrol.hu
e-mail címen várjuk.
Procontrol Elektronika Kft.
6]HJHG&VHUHSHVVRUE
Tel: +36 62 444-007

Műszaki kutatás és fejlesztés
Köztudott, hogy a legeredményesebben fejlődő államok azok,
amelyek a legtöbbet fordítják a kutatás-fejlesztési tevékenységre.
A Procontrol ehhez a hazánkban is felismert és támogatott
törekvéshez járult hozzá, amikor olyan lelkes ﬁatal kutató-mérnökökből
álló szakembergárdát és K+F laboratóriumokat alakított ki, hogy
főtevékenységének a műszaki kutatást és fejlesztést választhatta.
A Procontrol 30 éves története során mindig azon néhány hazai cég
sorába tartozott, amelyek saját fejlesztésű termékeikkel vannak jelen a
nemzetközi piacon, de jelentős a szellemi termék és innováció exportja
is.
A cég az elektronika, mechatronika ágazatokban tevékenykedik, a
következő K+F irányokban:
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ǩMXWDNNHUHV«VHDP«UQ¸NLWXGRP£Q\RNWHU¾OHW«Q
ǩMXWDNNHUHV«VHDV]RIWYHUIHMOHV]W«VWHU¾OHW«Q
ǩMPHJROG£VRNNHUHV«VHD]LSDULWHUP«NIHMOHV]W«VWHU¾OHW«Q
ǩ3URWRW¯SXVRNNLIHMOHV]W«VH
ǩMWHUP«NHNNLIHMOHV]W«VH
ǩMJ\£UW£VWHFKQROµJLDLPHJROG£VRNNLIHMOHV]W«VH
A K+F tevékenység indító impulzusai vagy saját ötletek, saját koncepciók
LQQRYDW¯Y WHUP«NHN O«WUHKR]£V£UD YDJ\ N¾OVă PHJUHQGHOăN ǦKR]RWWǥ
ötletei, elképzelései.
Egy K+F projekt, azaz egy új megoldás, rendszer vagy új termék
PHJV]¾OHW«VHD]¸WOHWWăODSURWRW¯SXVHON«V]¯W«V«Q«VDVRUR]DWJ\£UW£VRQ
át az értékesítésig tartó teljes folyamat, és sok-sok lépésből áll:
ǩ$]LQGXOµ¸WOHWV]DNV]HUğU¸J]¯W«VH N¾OVăPHJUHQGHOăNQ«O
titoktartási és ötletgazda nyilatkozattal)
ǩ0HJYDOµV¯WKDWµV£JLWDQXOP£Q\RNN«V]¯W«VHPğV]DNL«V
gazdasági elemzéssel
ǩMGRQV£JYL]VJ£ODWDWHU¾OHWMHOHQOHJLIHMOHWWV«J«QHNIHOP«U«VH
ǩ.RQNXUUHQVWHUP«NHNIHONXWDW£VDSLDFHOHP]«V
ǩ$KDV]QRV¯WKDWµWXGRP£Q\RVHUHGP«Q\HNIHOGROJR]£VD
ǩ$SURMHNWIHOERQW£VDNXWDW£VLIHMOHV]W«VLU«V]IHODGDWRNUD
ǩ$IHODGDWUDRSWLPDOL]£OWV]HP«O\L«VW£UJ\LIHOW«WHOHN
PHJKDW£UR]£VD WHDPHNHV]N¸]¸NN¸UQ\H]HW
ǩ3URMHNWN¸OWV«JYHW«V«VLGăWHUYN«V]¯W«VH
ǩ$ȌQDQV]¯UR]£VPHJWHUHPW«VHEHOVăYDJ\N¾OVăIRUU£VEµO
ǩ$.)IHODGDWKR]V]¾NV«JHVHV]N¸]¸NDQ\DJRNEHV]HU]«VH
ǩ$U«V]IHODGDWRN KDUGYHUV]RIWYHU NRRUGLQ£OWNLGROJR]£VD
ǩ.¯V«UOHWLPRGHOOHNGHV]NDPRGHOOHNN«V]¯W«VHP«U«VH
ǩ$]HUHGP«Q\HNHOHP]«VHD]DNWX£OLVDQRSWLP£OLVLU£Q\RN
és módosítások kijelölése
ǩ$U«V]IHODGDWRNHUHGP«Q\HLDODSM£QSURWRW¯SXVWHUYH]«VH
ǩ3URWRW¯SXVHOă£OO¯W£VD«VGRNXPHQW£O£VD

A létrejött innovatív eredmény ebben a fázisban is értékesítésre
NHU¾OKHW SO J\£UWµN U«V]«UH GH D 3URFRQWURO UHQGHONH]LN D
VDM£WJ\£UW£V«V«UW«NHV¯W«VV]¾NV«JHVHUăIRUU£VDLYDO,O\HQNRUD
N¸YHWNH]ăU«V]IHODGDWRNNHU¾OQHNHOăW«UEH
ǩ7HUP«NWHUYH]«VIRUPDWHUYH]«VGHVLJQ
ǩ0LQWDGDUDERNHOă£OO¯W£VD]VğUL]«VHP«U«VH
ǩ3LDFLEHYH]HW«VWHUP«NEHPXWDW£VUHNO£P
ǩ*\£UW£VWHUYH]«VIHOV]HUV]£PR]£V
ǩ1XOOV]«ULDOHJ\£UW£V
ǩ6RUR]DWJ\£UW£V
ǩ7HOHS¯W«V¾]HPHOWHW«VV]HUYL]V]ROJ£OWDW£VRNNL«S¯W«VH
A K+F és termékfejlesztési tevékenység kis projektek, egyszerű
termékek esetén a felsoroltnál lényegesen kevesebb lépésből is állhat,
és akár néhány nap alatt is eredményesen befejeződhet.
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A Procontrol vállalkozik komplex kutatás-fejlesztési projektek,
pályázatok teljes menedzselésére és megvalósítására, vagy egyes
.)IHODGDWRNUDEHOI¸OGL«VN¾OI¸OGLPHJUHQGHOăNQHN
Vállalkozik továbbá szaktanácsadásra, magánszemélyek ötleteinek
elemzésére és megvalósítására.
A K + F tevékenység igazi motorja a kiművelt, kreatív emberi agyakból
£OOµǦEUDLQVWRUPLQJǥGHKDW«NRQ\W£PRJDW£VWDG
ǩDNRUV]HUğ&$'&$0WHFKQROµJLD
ǩD]LQWHJU£OWLQIRUPDWLNDLUHQGV]HU
ǩDIHMOHWWWHUYH]ăPRGHOOH]ăV]HUNHV]WăV]RIWYHUHN
ǩDSUHF¯]LµVPğV]HUSDUN
ǩKLJKWHFKODERUIHOV]HUHO«V
A modellek, prototípusok gyors előállítására szolgálnak:
ǩDSUHF¯]LµVO«]HUY£JµN
ǩSURWRW¯SXVN«V]¯Wă«VEH¾OWHWăURERWJ«SVRURN
ǩD'Q\RPWDWµ&1&OHPH]PHJPXQN£Oµ«VIRUJ£FVROµJ«SHN
ǩ«VQHPXWROVµVRUEDQDW«WHOHVDONDWU«V]UDNW£U

A K + F feladatokkal kapcsolatos kérdéseket,
ajánlatkéréseket, egyeztetéseket
a KF@procontrol.hu email címen várjuk.
Procontrol Elektronika Kft.
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b
Tel: +36 62 444-007

Tervezés (CAD)
A tervezés az a mérnöki tevékenység és folyamat, amelynek során egy
elképzelésből vagy speciﬁkációból létrejön egy új gyártmány, új termék
legyártásához szükséges gyártási dokumentáció.
A számítógépes rendszerekkel támogatott tervezés, a Computer Aided
Design (CAD) a hozzá kapcsolódó szoftveres ellenőrzés és gyártás
(CAM) mára szinte kötelezően egyeduralkodóvá vált az elektronika,
mechatronika, gépészet területein. Összefoglaló néven (CAE) Computer
Aided Engineering néven ismert.
A tervezés és a K+F tevékenység kapcsolata:
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A tervezés a műszaki kutatás-fejlesztés folyamatában is szükséges
tevékenység és annak is lényeges része. A gyártmánytervezés általában
egy már kidolgozott, kifejlesztett technológia ismert és dokumentált
eredményeire, vagy egy korábbi már bevált technológiára vagy egy új K+F
projekt eredményeire épül.
A tervezési munka több szakirányban, több szinten folyik:
ǩ$IHODGDWV]DNV]HUğPHJIRJDOPD]£VD
ǩ0ğV]DNLVSHFLȌN£FLµ
ǩ0ğN¸G«VLOH¯U£VIXQNFLRQ£OLVVSHFLȌN£FLµUHQGV]HUWHUY
ǩ0RGXORNUDERQW£VDWHUP«NIăGDUDERNV]RIWYHUPRGXORN
meghatározása
ǩ'HVLJQIRUPDWHUYH]«VPHFKDQLNDLWHUYH]«V
ǩUDPN¸ULNDSFVRO£VLWHUYH]«V
ǩ1\RPWDWRWW£UDPN¸U¸NOD\RXWWHUYH]«V
ǩ6]RIWYHUWHUYH]«VV]RIWYHUVSHFLȌN£FLµ
ǩ3URWRW¯SXVJ\£UW£VLGRNXPHQW£FLµ¸VV]H£OO¯W£VD
ǩUW«NHV¯W«VLGRNXPHQW£FLµDGDWODSRNV]µUµODSRNWHUYH]«VH
$3URFRQWUROQ£ODWHUYH]ăLPXQNDKHO\HNHJ\integrált informatikai
rendszerbenNDSFVROµGQDN¸VV]HHJ\P£VVDO«VD&$'UHQGV]HUHNNHO&1&
gépekkel, 3D nyomtatóval, lézervágóval.
$]DONDOPD]RWWWHUYH]ăLV]RIWYHUHN6ROLGZRUNV2UFDG6XUI&DP
MasterCam.
$3URFRQWUROY£OODONR]LNNRPSOH[WHUYH]«VLSURMHNWHNS£O\£]DWRN
teljes menedzselésére és megvalósítására, illetve egyes tervezési
részfeladatokra belföldi és külföldi megrendelőknek.
Vállalkozik továbbá szaktanácsadásra, magánszemélyek ötleteinek
elemzésére és megvalósítására.
$WHUYH]«VN¸U¾OWHNLQWăHQV]DE£O\R]RWW,62PLQăV«JLU£Q\¯W£VL
folyamatok szerint működik.

A tervezési feladatokkal kapcsolatos kérdéseket,
ajánlatkéréseket, egyeztetéseket a
CAD@procontrol.hu email címen várjuk.

Gyártás - CAM
A gyártási folyamat során a gyártási dokumentációból működő
készülékek vagy fődarabok születnek.
Gyártás a Procontrolnál a következő területeken folyik:
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ǩ Nyomtatott áramkörök beültetése, szerelése, bemérése
SMD vagy furatszerelt technológiával, integrált
minőségbiztosítási rendszerrel >>>
ǩ Elektronikus készülékek mechanikai, gépészeti elemeinek
gyártása CAD-CNC technológiával
ǩ Elektronikus készülékházak, formadarabok gyártása
lemez-alakítással, alacsony nyomású műanyagöntéssel
ǩ Prototípusok, kis darabszámú készülékházak, alkatrészek
gyártása 3D printerrel, ABS technológiával
ǩ Készülékek, műszerek, ipari automatika rendszerek,
összeszerelése és bemérése
ǩ Beléptető rendszerek, automata kapuk, nemesacél
forgalomterelő szerkezetek gyártása
A gyártás szervezése volumen szerint a következő:
ǩ Prototípusgyártás
ǩ Egyedi gyártás
ǩ Sorozatgyártás
A gyártási projektek megrendeléstől függően az alábbiak
szerint osztályozhatók:
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

Saját K + F projektek
Pályázati K + F projektek
Ügyfél K + F projektek
Egyedi gyártás ügyfél megrendelésére
Egyedi gyártás saját raktárra
Sorozatgyártás saját raktárra
Sorozatgyártás ügyfél megrendelésre

A Procontrol külső megrendelőktől is vállal gyártási feladatokat:
ǩ Stencil gyártás Gerber fájlok elküldésével, akár 24 órás
határidővel is >>>
ǩ SMD beültetés 45 000 chip/óra
ǩ Készülékgyártás kulcsrakészen
ǩ Finommechanikai, mechatronikai egységek, készülékek
gyártása
ǩ Prototípus és kis sorozatú ABS készülékházak 3D
gyártása fájlból 48 órás határidővel

A gyártás a teljes vertikumban komputerrel támogatott CAM
technológiával folyik. (Computer Aided Manufacturing)
A gyártást irányító mérnöki munkaállomások korszerű,
integrált informatikai hálózatba vannak kapcsolva, ahová a CAM
gyártóeszközök is csatlakoznak:
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ǩ Prototípusgyártó gépsor: nyák-gyártó, pasztázó, SMT
beültető, kemence, CNC layout-maró, prés
ǩ Nagyteljesítményű SMT gyártósor 45 000 chip/óra:
pasztázó printer, beültető automata, alagútkemence, AOI,
szelektív forrasztó, Rework állomások
ǩ 3D nyomtató ABS technológiával
ǩ CNC Lézervágó modulált ﬁber lézerforrással 2550 x 1600
mm-es koordináta asztallal
ǩ CNC mikrovágó precíziós lézeres stencilgyártásra
ǩ CNC maró megmunkáló 5 tengelyes
ǩ CNC eszterga
ǩ CNC lemezmegmunkáló-hajlító
ǩ CNC tekercselőgép
ǩ CNC mikromaró
Ezeken kívül sok különféle hegesztő-, csiszoló-, proﬁlhajlító-, fúró-,
vágó-, sajtoló- és egyéb gép és berendezés segíti a gyártási munkát.

A gyártási feladatokkal kapcsolatos kérdéseket, ajánlatkéréseket,
egyeztetéseket a CAM@procontrol.hu email címen várjuk.

Kapcsolódó szolgáltatások:
Stencil gyártás >>>
CAD tervezés >>>
K+F >>>

Üzemeltetés, szolgáltatások
A Procontrol a kutatás-fejlesztési, tervezési, gyártási tevékenységén túl a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Műszaki szolgáltatások
Szaktanácsadás
Fejlesztési, műszaki megoldási, létesítési javaslatok és árajánlatok
készítése

Építőipari előkészítés
Épületautomatizálási rendszerek, kapurendszerek, sorompórendszerek, beléptető rendszerek ﬁzetőparkolók helyének kialakítása

Kábelezés
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Informatikai hálózatok kiépítése, ipari adatátviteli és erősáramú kábelrendszerek kiépítése

Telepítés
Épületautomatizálási rendszerek, kapurendszerek, sorompórendszerek,
beléptető rendszerek, ﬁzetőparkolók felszerelése, üzembe helyezése,
bemérése

Karbantartás
Elektronikai, mechatronikai, méréstechnikai rendszerek rendszeres,
megelőző karbantartása, rendelkezésre állás érték biztosításával, karbantartási szerződéssel

Üzemeltetés
Fizető automaták, ﬁzető parkolók, célrendszerek teljes körű felügyelete,
üzemeltetése pénzürítéssel, pénzbeszedéssel, átutalással

Javítás
Elektronikai, mechatronikai, méréstechnikai rendszerek eseti gyorsjavítása

Vevőtámogatás
Hardver-szoftver „forró drót” support az üzemeltető ügyfeleknek

Cloud
Informatikai felhő szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatások
Fizetési kedvezmény
A Procontrol partnereinek a vásárláshoz ﬁzetési könnyítéseket biztosít.

Lízingszolgáltatás
A Procontrol vállalkozik rendszereinek lízingbe adására; a vevő a rendszert több éves futamidőre
lízingelheti.

További szolgáltatások
Oktatás - felhasználói oktatás
A megvásárolt, telepített Procontrol gyártmányú rendszerek használatához szükséges ismeretek
oktatása a felhasználóknak, viszonteladói, telepítői oktatás

Kártyagyártás
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A Procontrol Kft. a 2006 óta az HID Global Corporation hivatalos magyarországi viszonteladója és
szervize. A Procontrol Kft. az HID Global Fargo márkájú termékeinek hivatalos magyarországi viszonteladója és márkaszervize, 2013-tól kiemelt partnere.
Vállaljuk a beléptetőrendszereinkhez kapcsolódó proximity, egyéb intelligens kártyák nyomtatását,
de külső megrendelők számára is gyártunk színes, akár fényképes belépőkártya, igazolvány kártya,
szállodai kulcskártya, tagsági kártya, VIP kártya, törzsvásárlói kártya nyomtatását.
A Procontrol a Fargo High Deﬁnition Printing technológiáját használja, melynek eredménye az
offsethez hasonló, bankkártya minőségű, margó nélküli, kifutó nyomtatás!
DTC technológiájú kárrtyanyomtatóval is rendelkezünk.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket, ajánlatkéréseket, egyeztetéseket a
service@procontrol.hu email címen várjuk.
Procontrol Elektronika Kft.
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b
Tel: +36 62 444-007
www.procontrol.hu
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