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Az INFOWARE ZRt. négy magyar villamosmérnök tulajdonában működő
magyar középvállalkozás. Fő küldetése a folyamatos jelenlét a magyar
villamos energetikai piacon, magas műszaki felkészültséggel, gyors
elérhetőséggel, és a felhasználók számára jól felismerhető minőségű
termékekkel. Az INFOWARE-t egyre bővülő termék- és szolgáltatás-kínálata
versenyképessé teszi a magyar és a külföldi piacokon egyaránt. A vállalat fő
piacai azok a vállalkozások, amelyek NF/KÖF, KÖF/KIF transzformátor
alállomásokat működtetnek.
Az INFOWARE első és azóta is vezető terméke az alállomási irányítási
rendszer és annak elemei, az egyedi automatika készülékektől a nagy
alállomási berendezésekig, beleértve a más fél által szállított, egyedi tudású
termékek rendszerbe integrálását is.

Alállomási komplex
irányítási rendszerek

A vállalat története
! 1990. január 25.: Megalakul a vállalat. A MAB
V1 nevű irányítástechnikai rendszer megjelenik
a piacon.

! 1992. április: A vállalat önálló telephelyet bérel.
! 1992. november: Új szolgáltatások: tervezés és
szerelés.

! 1993. szeptember: A MAB V2 rendszer felváltja
a korábbi irányítástechnikát. Megkezdődik a
segédüzemi rendszerek gyártása.

! 1994. november: Alállomási Komplex Irányítási
Rendszerek (AKIR) gyártása indul a vállalatnál.

! 1995. április: Az INFOWARE teljes alállomási
szekunder rendszerek építésére vállalkozik.

! 1995. augusztus: A vállalat Szigetszentmiklóson
saját telephelyre költözik.

! 1996. szeptember: Középszintű vállalkozási
projekteket indít a vállalat, mint szolgáltatásokat.

! 1997 július: Ipari rendszerintegrátori
szolgáltatásokat is kínál az INFOWARE.

! 1997. augusztus: Az INFOWARE KÖF cellák
szekunder berendezésébe és felújításába kezd.

! 1997. szeptember: A MAB V2 rendszer
megjelenítő eszköze ettől kezdve Windowsalapú grafikus munkahely.

! 1998. tavasz: Új termék a Subklew típusú
mozaik panel és az IMB típusú egyenáramú
rendszerek;

! 1998. október: Az INFOWARE megszerzi az
ISO-9001 minősítést.

! 1999. január: Az INFOWARE birtokba veszi új
szerelőcsarnokát.

! 2003. január: Az INFOWARE a dán Logstrup
gyár fiókos elosztó rendszerének gyártója.

! 2005 január: Hivatalosan is elindul az új
középfeszültségű zárlati laboratórium
működése.

! 2005. december: Az első teljesen INFOWARE
szekunder rendszerrel ellátott külföldi alállomás
átadása Hollandiában.

Központi elhelyezésű
alállomási irányítástechnika

Erőművi vezénylő
mozaikos rendszerrel

Mezőegység
helyi kezelőfelülettel

Egyenáramú
segédüzem

Az INFOWARE tulajdonosai

A z I N F O WA R E v a l a m e n n y i j e l e n l e g i
tulajdonosa a vállalat alapítója.
Kertész Sándor, villamosmérnök a vállalat
elnökségének tagja. Az INFOWARE
vezérigazgatója.
Szendrei Gábor, villamosmérnök a vállalat
elnökségének tagja. Az INFOWARE gazdasági
igazgatója.
Keszthelyi Attila, villamosmérnök a vállalat
elnökségének tagja. Az INFOWARE vezető
tervezője
Vajk István, a mérnöki tudományok doktora,
egyetemi tanszékvezető a felügyelő bizottság
elnöke.
Vajk István, Kertész Sándor,
Szendrei Gábor, Keszthelyi Attila

Az INFOWARE
dolgozói

Te v é k e n y s é g e k
! Az automatizálás és energia-elosztás
területén megfelelő megoldások szállítása és
kivitelezése

! Villamos tervezés
! Készülékek, berendezések, rendszerek
gyártása

! Műszerszekrények, állványok szerelése
! Mérnöki szolgáltatások, rendszerkonfigurálás

! Helyszíni kivitelezés: kábelezés, huzalozás,
telepítés, ellenőrzések, üzembe helyezés,
karbantartás...

! Projektek vezetése
! Rendszerintegráció
! Különböző célú villamos berendezések
fejlesztése és gyártása

! Rendszerek és készülékek, algoritmusok
fejlesztése

Logstrup-típusú
fiókos elosztó rendszer

Te r m é k e k
! MAB V2 alállomási irányítási rendszer
! Zavaríró készülékek és rendszerek
! Ipari automatika elemek, mint átkapcsoló
készülékek, transzformátor szabályzók, stb.

! Segédüzemi elosztó rendszerek alállomási
alkalmazásokra

! Grafikus munkahelyek on-line kezelő
felületként vagy utólagos off-line eseménykiértékelésre

! Akkumulátor felügyeleti rendszerek
! Mozaik alapú kezelőtáblák és technológiai
áttekintő falak

! Egyenáramú ellátó rendszerek
! Hibajelző készülékek és rendszerek
! Sématábla meghajtó berendezések és
rendszerek

! Jel- és adatátalakító eszközök

Jelátalakítók
sématábla-alkalmazásra
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