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A Hannoveri Szakmai Kiállitás és Vásár a világjárvány miatt a hagyományostól 
eltérően idén teljes mértékben digitális formában zajlott. Vállalatunk nem- 
csak az online eseményen képviseltette magát, hanem kísérő rendezvényként 
a nyitónapon egy interaktív automatizálási napot is szervezett, amelynek ke-
retében az újdonságokat ismertette interaktív előadások formájában.
Őszi webinársorozatunk sikerei után tavasszal folytattuk a rendezvénysoroza-
tot. A webinárok keretében a vállalattal kapcsolatos híreket, aktualitásokat és 
technológiai újdonságokat, valamint a gyakorlatban is alkalmazható útmutatá-
sokat osztottunk meg a résztvevőkkel.
Az Ipar Napjai Debrecenben elnevezésű online rendezvény a Debreceni Egyetem 
Műszaki Kar mechatronikai mérnök szakának szakmai napjait foglalta magába. 
Az eseményen tartott előadásunk áttekintést adott arról, hogy hogyan integrál-
hatóak a korszerű tudományos eredmények egy automatizálási rendszerbe.
Évértékelő beszámolónkból megtudhatják, hogy a koronavírus okozta világjár-
vány miatt igen nagy kihívást jelentő tavalyi évben is figyelemreméltó üzleti 
eredményeket értünk el. A fejlesztés sem állt meg, számos új termékünk került 
bevezetésre, amelyek közül kiemelném a PS-jelű tápegységeink új, PS9xxx-so-
rozatú kiegészítő moduljait, az XTS HMI Control kezelőfelületet, valamint az 
EL5072 típusú EtherCAT-terminált, amelynek segítségével pontosan mérhető  
az elmozdulás, ráadásul úgy, hogy ez a lehetőség egy vezérléstechnikai rendszer 
szerves részét képezi.
Szeretném figyelmükbe ajánlani a Digitalizálási Kisokos című interjúsorozatot, 
amely a TechMonitor magazin felkérésére készült, és célja az, hogy az Ipar 4.0 
megoldások gyakorlati bevezetését vizsgálja, valamint hasznos tanácsokat 
nyújtson különösen a kkv-k számára.
Egy sikertörténetről is szeretnénk beszámolni. A színpadtechnikai automatizálás-
sal foglalkozó Rigging in Motion Kft. Beckhoff eszközöket használt a nemzetközi 
és amerikai filmekben, tévéműsorokban, illetve kiállításokon használt berende-
zéseihez. A kiadványban bővebben olvashatnak a megvalósult projektről.

Jó egészséget és jó olvasást kívánok!

Perecz Tamás, 
ügyvezető igazgató

Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!

Kiadványunk újabb lapszámával köszöntöm Önöket. Az idők 
során már megszokott módon most is beszámolunk az elmúlt 
félév történéseiről, a legújabb fejlesztésekről, sikertörténetekről, 
valamint a leányvállalatunkat érintő fontosabb hírekről.
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matikához. A Deutsche Messe AG szervezői által a gyártó, energetikai és logisztikai 

iparág első számú tudásbázisának és kapcsolatépítő fórumának tekintett szakvásár 

három fő pillére a kiállítási, a konferencia és a kapcsolatépítési tevékenység volt.

A kiállítás keretében az interneten keresztül csatlakozott látogatók közvetlenül 

hozzáférhettek a vállalatok termékismertető anyagaihoz. A konferenciaszekció 

gazdaságpolitikai kérdések taglalásától műszaki újdonságok és megoldások be-

mutatásáig terjedően virtuális konferenciaprogramot foglalt magában, a kapcso-

latépítési tevékenység pedig a résztvevők egymással történő kapcsolatfelvételét és 

konzultációk létrejöttét támogatta.

A Beckhoff 2021. április 12-én tartotta a Beckhoff Interactive Automation Day el-

nevezésű kísérő rendezvényt, amellyel a Hannoveri Szakkiállításon való szereplését 

kívánta kiegészíteni. Az eseményen moderátorok közreműködésével a négy fő  

termékcsoporthoz – az ipari PC-khez, a be/kimeneti eszközökhöz, a mozgásvezér- 

léshez és az automatizálási szoftverekhez (TwinCAT) – kapcsolódóan élőben közvetí- 

tett részletekbe menő előadásokat, valamint interaktív kérdés-válasz szekciókban 

megválaszolta a hallgatóság által feltett kérdéseket.

Az interaktív automatizálási nap keretében elhangzott előadások rögzített változata 

szabadon megtekinthető az alábbi linken, vagy a QR-kódot beolvasva:

   https://tinyurl.com/ceuxfd5s

Beckhoff a Digitális Hannoveri 
Szakkiállításon 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán március 31. és április 1. között megrendezett 

online esemény a mechatronikai mérnök szak szakmai napjait foglalta magába. 

A kurzus lehetőséget adott a hallgatóknak, hogy az előadások meghallgatásával 

képet kapjanak az ipar jelenlegi fejlesztéseiről. 

Az eseményen Kamrás Ádám, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnökének 

“Korszerű tudományos eredmények integrálása automatizálási rendszerbe” című 

előadásából a résztvevők megtudhatták, hogy hogyan alkalmazhatóak az automa-

tizálás területén az elméleti tudományok eredményei, kihasználva az ipari vezérlésekhez          

használt eszközök számítási kapacitásainak folyamatos növekedését. Az előadásban be-

mutatásra kerültek olyan elméletek ipari alkalmazásai, mint például: a Fourier-sorfejtés és 

a Bode-diagram, a gépi tanulás, a neurális hálózatok és a levitációs elv (XPlanar).

Ipar Napjai Debrecenben

A legkiemelkedőbb ipari szakkiállítás, a Hannover Messe a világjárvány miatt teljes 

mértékben digitális formában zajlott le 2021. április 12–16. között. A Beckhoff a 

régi hagyományt folytatva most is képviseltette magát a szakvásáron bemutatva 

számos új terméket és műszaki újdonságot. A nyitónapon kísérő rendezvényként  

egy Beckhoff Interactive Automation Day elnevezésű interaktív automatizálási na-

pot is szervezett, amelynek keretében röviden a legfrissebb híreket osztotta meg.

A termékfejlesztések és a meglévő termékkínálat kiegészítéseinek köszönhetően a 

Beckhoff töretlenül az ipari átalakulás meghatározó szereplője. Ez tökéletesen illesz- 

kedett az idei Digitális Hannoveri Szakkiállítás „Ipari átalakulás” címet viselő fő te-
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Folytatódott a Beckhoff webinárso-
rozata

valamint ismertette a TwinCAT Scope programcsomagot, amely a TwinCAT 3  

fejlesztőkörnyezet részeként segíteni tudja mind az elkészített alkalmazás, mind 

a vezérelt berendezés hibajelenségeinek elemzését. 

Modern kezelőfelület kialakítás TwinCAT HMI-ben: Script-ek használata

A webinár során Rékasi Endre műszaki támogató mérnök a TwinCAT HMI-ben a 

Script-ek használatához adott javaslatokat, valamint gyakorlati példákon keresz- 

tül bemutatta, hogyan lehet a HMI projektekben könyvtárakat és keretrendsze-

reket felhasználni. 

TwinCAT 2 és TwinCAT 3 szoftverek licencelési lehetőségei

A webinár keretében Pásztor Ádám műszaki támogató mérnök a szerteágazó 

licencelés lehetőségeit mutatta be annak érdekében, hogy könnyebb legyen eli-

gazodni a rendelési kódok világában. Említésre kerültek a fejlesztőkörnyezetek, 

kiegészítők és a licenceléshez kacsolódó hardverelemek is.      

A webinárokat rögzítettük, a Beckhoff Youtube csatornáján megtekinthetőek:

   https://tinyurl.com/232sd2ca

Évértékelés, üzleti hírek, fejlesztési tendenciák

A nyitóelőadáson Perecz Tamás a Beckhoff Automation Kft. ügyvezető igazgatója 

számolt be az elmúlt év kihívásairól, és a vállalattal kapcsolatos híreket, aktua-

litásokat és ízelítőként technológiai újdonságokat osztott meg a résztvevőkkel. 

EtherCAT diagnosztika

A webinár alatt Jamriska Péter, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke 

röviden ismertette az EtherCAT rendszer működését, valamint áttekintette a le-

hetséges hibatípusokat és a diagnosztikai lehetőségeket.

Ipari PC portfólió áttekintés: Panel PC-k és vezérlőpanelek

Az őszi webinársorozat keretében tárgyalt EPC-k és a vezérlőszekrénybe építhető 

IPC-k után ebben a részben Pásztor Ádám műszaki támogató mérnök a panel 

PC-kre és a vezérlőpanelekre tért ki. Az előadás célja az volt, hogy segítséget 

nyújtson egy adott alkalmazás esetében a megfelelő termék kiválasztásához. 

TwinCAT PLC diagnosztika és TwinCAT Scope

A webinár során Cserpák Mihály applikációs mérnök bemutatta azokat a meg- 

oldásokat, amelyek segítségével diagnosztizálni lehet egy adott alkalmazást, 

Az őszi webinársorozat sikerei után tavasszal folytatódott a rendezvénysorozat. A tematikák kiválasztásakor igyekeztünk figyelembe 
venni a korábbi résztvevők visszajezéseit, ezért biztosak vagyunk abban, hogy most is mindenki talált az érdeklődési körének megfe-
lelő témakört. A 30 perces online előadásokhoz február 23. és április 20. között kéthetente, keddenként lehetett csatlakozni.

PS9xxx-sorozatú kiegészítő modu-
lokkal bővült a tápegységválaszték

kapcsolásával nagyobb teljesítmény biztosítható, vagy áramkimaradás esetén  

az áthidalási időtartam tovább növelhető.

Redundáns modulok rendszerleállás elkerülésére

A PS94xx-sorozatú redundáns modulokkal egymást helyettesítő, hibabiztos 

táphálózat építhető fel. Egy ilyen rendszerben két vagy több tápegység párhu- 

zamosan van kapcsolva, továbbá egy vagy több tartalékolási modul segítségé-

vel ezek egymástól le vannak választva. Ezzel megakadályozható, hogy egy 

tápegységben fellépő rövidzárlat a kimeneten megjelenjen.

A redundáns modulok hatékony MOSFET-áramkörökkel biztosítják a leválasztást, 

ami kismértékű feszültségeséssel, ezáltal pedig kis energiaveszteséggel jár.  

Ezeknek az eszközöknek a teljesítményvesztesége jelentősen alacsonyabb, mint 

a hagyományos diódás moduloké.

   www.beckhoff.com/power-supply

A PS-sorozatú tápegységekkel, a megfelelő kiegészítőmodulokkal és a CU81xx 

típusú szünetmentes tápegységcsaláddal a Beckhoff teljes körű, összehangolt és 

megbízható tápellátási megoldásokat kínál 24 V-os és 48 V-os egyenfeszültsé-

get igényelő területeken, beleértve az olyan mozgásvezérlési alkalmazásokat is, 

ahol szigorú követelményeknek kell megfelelni az elektromotoros ellenerő (back 

EMF) tekintetében.

Energiaellátási zavarok elleni védekezés puffermodulokkal

A PS90xx-sorozatú puffermodulok megakadályozzák az elektromos hálózat  

feszültségeséseiből, ingadozásaiból, vagy a túlterhelésből fakadó zavarokat, 

ezáltal biztosítva a tápegységek és a hozzájuk kapcsolódó fogyasztók meg-

bízható, meghibásodás nélküli működését. Ennek érdekében a puffermodulok 

karbantartásmentes elektrolitkondenzátorokban tárolják az energiát, és ezt szük- 

ség szerint adják le, így például hatékonyan áthidalva az áramkimaradásokat. 

A puffermodulok nem igényelnek vezérlőkábelezést, bármelyik ponton rá- 

csatlakoztathatók a fogyasztó áramkörére. Ezen kívül több modul párhuzamos 

Minden gépben és üzemben szükség van 24/48 V-os egyenfeszültségű tápegységekre, ezért a megbízható működés szempontjából 
ezek kritikus fontosságúak. A Beckhoff PS-jelű tápegységeinek új, PS9xxx-sorozatú kiegészítő moduljai újabb hatékony megoldást 
biztosítanak a gép- és üzemleállások elkerülésére fokozva ezáltal egy rendszer rendelkezésre állását.
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fejlesztőkörnyezet részeként segíteni tudja mind az elkészített alkalmazás, mind 

a vezérelt berendezés hibajelenségeinek elemzését. 

Modern kezelőfelület kialakítás TwinCAT HMI-ben: Script-ek használata

A webinár során Rékasi Endre műszaki támogató mérnök a TwinCAT HMI-ben a 

Script-ek használatához adott javaslatokat, valamint gyakorlati példákon keresz- 
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TwinCAT 2 és TwinCAT 3 szoftverek licencelési lehetőségei

A webinár keretében Pásztor Ádám műszaki támogató mérnök a szerteágazó 

licencelés lehetőségeit mutatta be annak érdekében, hogy könnyebb legyen eli-
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kiegészítők és a licenceléshez kacsolódó hardverelemek is.      

A webinárokat rögzítettük, a Beckhoff Youtube csatornáján megtekinthetőek:

   https://tinyurl.com/232sd2ca

Évértékelés, üzleti hírek, fejlesztési tendenciák

A nyitóelőadáson Perecz Tamás a Beckhoff Automation Kft. ügyvezető igazgatója 

számolt be az elmúlt év kihívásairól, és a vállalattal kapcsolatos híreket, aktua-
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EtherCAT diagnosztika

A webinár alatt Jamriska Péter, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke 
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Ipari PC portfólió áttekintés: Panel PC-k és vezérlőpanelek
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Az őszi webinársorozat sikerei után tavasszal folytatódott a rendezvénysorozat. A tematikák kiválasztásakor igyekeztünk figyelembe 
venni a korábbi résztvevők visszajezéseit, ezért biztosak vagyunk abban, hogy most is mindenki talált az érdeklődési körének megfe-
lelő témakört. A 30 perces online előadásokhoz február 23. és április 20. között kéthetente, keddenként lehetett csatlakozni.
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   www.beckhoff.com/power-supply
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ezek kritikus fontosságúak. A Beckhoff PS-jelű tápegységeinek új, PS9xxx-sorozatú kiegészítő moduljai újabb hatékony megoldást 
biztosítanak a gép- és üzemleállások elkerülésére fokozva ezáltal egy rendszer rendelkezésre állását.
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A Beckhoff 2020-ban elért 923 mil-
lió eurós árbevétele növekedést je-
lent az előző pénzügyi évhez képest 

Korszerű oltóanyaggyártás a PC-alapú automatizálás révén 

A PC-alapú vezérléstechnika széles körben alkalmazható, és jelenleg különösen 

igaz ez a biotechnológiára, valamint az orvostechnikai területekre. A Beckhoff 

technológiája kiválóan megállja helyét ezeken a szakterületeken is, ezért a 

világjárvány idején számos vállalat a létfontosságú termékeket erre a háttérre 

támaszkodva állítja elő. 

A lehetőségek köre a létfontosságú lélegeztetőgépek fejlesztésétől és 

gyártásától a diagnosztikán és tesztelésen át az orvosi maszkok és egyéb egyéni 

védőfelszerelések (PPE) gyártásáig terjed. További példa egy oltóanyaggyártó és  

-töltő gépeket előállító vállalat, amely szintén a Beckhoff PC-alapú vezérléstech-

nikáját választotta.

Termékújdonságok 

A Hannover Messe online szakkiállításon a Beckhoff innovatív megoldásokat 

és további fejlesztéseket mutatott be a termékei és technológiái által érintett 

területeken. Új, ipari PC-khez kifejlesztett, nagyobb számítási teljesítményű 

processzorokat, új jeltípusokat kezelő be/kimeneti egységeket, valamint tel-

jesítőképességre és költségre optimalizált buszterminálokat mutatott be. 

Újdonságainak további csúcspontjait jelentették az általános forgómotorok 

és lineáris motorok, valamint a kapcsolódó hajtások területén megjelenő új 

motorcsaládok, az XTS és XPlanar márkanevet viselő, lineáris szállítórend- 

szerek figyelemreméltó bővítései, továbbá a TwinCAT automatizálási szoftver 

széleskörű új funkciói. 

Az újdonságok listája terjedelmes és izgalmas! 

az ügyvezető tulajdonos. A továbbiakban várható erőteljes növekedésre való  

tekintettel 2021-ben egyes termékcsaládok esetében a gyártási kapacitás akár 

30%-os bővítését tervezi a Beckhoff. 

Számottevő értékesítési eredmények a kínai leányvállalatnál

A Beckhoff kínai leányvállalata rendkívüli, 28%-os növekedésével 2020-ban a 

legsikeresebb évet zárta árbevétel szempontjából az alapítása óta. A Beckhoff 

China jelenleg 20%-kal járul hozzá a vállalat teljes árbevételéhez. A legsikere- 

sebb szakterület a szélturbinák, a napelem modulokat és akkumulátorokat 

gyártó gépek, valamint az általános gépgyártás ágazata. 

Országonként eltérő értékesítési volumen

A németországi és az európai üzletág egyszámjegyű csökkenést könyvelhetett 

el az árbevételben, amit elsősorban a sorozatgyártású gépek kiszállításainak és 

exportjának a visszaesése okozott. Ez főként a beruházási javak ágazata miatt 

alakult így. Észak-Amerika eredményei tartották az előző évi szintet. „Összes-

ségében a globális fejlemények enyhe növekedést eredményeztek, ami azonban 

az elmúlt évek során megszokottnál alacsonyabb volt” – vonja le a végkövet-

keztetést Hans Beckhoff.

Globális terjeszkedési stratégia 

A nehézségek ellenére a Beckhoff tovább folytatta értékesítési hálózatának bő-

vítését. Az Egyesült Államokban tavaly Houstonban egy új Folyamatipari Mű- 

szaki Központot nyitott meg, és ezzel az olaj- és földgázkitermelés globálisan 

kulcsfontosságú szerepet betöltő központjában létesített fióktelepet. A folyamat- 

automatizáláshoz kapcsolódó üzleti tevékenységét erről a helyszínről tervezi 

tovább bővíteni. Dániában a Beckhoff birtokba vette új központját. „Célunk 

az, hogy mindenhol közel legyünk ügyfeleinkhez, ezért folyamatosan bővítjük 

értékesítési hálózatunkat” – fejtette ki a cégtulajdonos, majd így folytatta: „Kül-

földi leányvállalataink esetében egyre inkább saját tulajdonú épületekbe fek-

tetünk be, annak érdekében, hogy tovább erősítsük helyi kötődésünket.” 

A Beckhoff Automation 2020-ban 923 millió eurós árbevételt ért el világszerte. Ez enyhe, 2%-os növekedést jelent az előző évi,  
903 millió eurós forgalomhoz képest. A koronavírus okozta világjárvány miatt igen nagy kihívást jelentő évben ez figyelemreméltó 
siker, ami azt bizonyítja, hogy a PC-alapú automatizálás nagyfokú, piacokon és iparágakon átnyúló elfogadottságot élvez. A vállalat 
jelenleg 4500 munkatársat foglalkoztat világszerte. 

„Annak ellenére, hogy a 2020-as év az egész iparág számára nehéz üzleti év 

volt, a forgalmunk 2%-os növekedéssel 923 millió euróra emelkedett. Ez nem 

is olyan rossz, mi elégedettek vagyunk vele” – nyilatkozta Hans Beckhoff. „Na-

gyon pozitív fejlődésre számítunk 2021-ben. Jelenleg elérhetőnek tűnik a két- 

számjegyű növekedés – a világgazdaság most számos ágazatban rendkívül di- 

namikus növekedési pályán van, ezért idén különösen fontosnak tartjuk gyártási 

kapacitásaink bővítését és termelékenységünk növelését. Emellett a kutatás- 

fejlesztés és a képzés területén teljes intenzitással folytatjuk beruházásainkat.”

A termelési kapacitások biztosítása és bővítése 

A Beckhoff Automation a koronavírussal kapcsolatos kockázatok minimalizálá-

sa érdekében a világjárvány kezdete óta a lehető legjobb elővigyázatossági 

óvintézkedéseket hozta meg, így tevékenységeit 100%-ban, korlátozások nélkül 

fenn tudta tartani. „Nem kellett csökkentenünk munkatársaink munkaidejét, és 

ezt a továbbiakban sem tervezzük, teljes kapacitással működünk” – szögezi le 

Gépi tanulás ipari alkalmazásokhoz 

A mesterséges intelligencia a Beckhoff vezérléstechnikájának egyik kiemelke-

dő eleme. A 2019-es hannoveri szakkiállításon a Beckhoff bejelentette, hogy 

a gépi tanulást (ML) integrálni fogja a TwinCAT 3 automatizálási szoftverbe. 

Az igen hatékony „béta” tesztelési fázis a rendkívül sikeres piaci bevezetéssel 

együtt tavaly lezárult. A Beckhoff megoldását az első ügyfelek már használják is.  

A megoldásnak az a különlegessége, hogy a gépi tanulási modellek közvetlenül 

a TwinCAT valós idejű környezetben futnak, azaz nincsenek korlátok a gépeken 

belüli alkalmazások előtt. 

GAIA-X – az európai adatökoszisztéma 

A francia és a német gazdasági miniszter 2020. június 4-én bejelentette a       

GAIA-X adatmegosztási kezdeményezést. A kezdeményezés mintegy 20 alapí-

tó tagjának egyike a Beckhoff. „A cél olyan egységes kezelőfelület definiálása, 

amely világosan megfogalmazott általános jogosultságok mellett teszi lehetővé 

a felhőből biztosított adatszolgáltatások használatát” – fejtette ki Gerd Hoppe, 

a Beckhoff vállalatirányítási vezetője, aki kulcsszerepet játszott a GAIA-X elő-

mozdításában. „A GAIA-X célja, hogy európai választ adjon az óriási adatmeny-

nyiségeket kezelő amerikai és ázsiai szervezetek dominanciájára. Úgy gondol-

juk, hogy ennek a megközelítésnek az automatizálási technológia alkalmazásai 

is hasznát fogják látni.”

A gyakornokok és diákok száma töretlenül magas 

A Beckhoff számára rendkívül fontosak a magasan képzett szakemberek.  

A vállalat évente mintegy 90 gyakornokot és ugyanannyi diákot foglalkoztat. 

A koronavírus-járvány ellenére a Beckhoff Automation vállalatnál változatlan  

a gyakornoki és hallgatói létszám. 

A Beckhoff Automation a „Digitális Ifjúság Program” részeként digitális formá-

ban továbbra is biztosít pályaorientációs napokat, szakmai gyakorlatokat,  

valamint középiskolások számára tájékoztató jellegű rendezvényeket. Létezik 

egy a hannoveri szakkiállítás meglátogatását diákok és iskolák számára lehető-

vé tevő alternatív program is, amelyet a Beckhoff az elmúlt években nagyvo- 

nalúan támogatott.

A Gütersloh-i kampusz teljes értékű szervezeti egységgé lépett elő

A Beckhoff Automation a Gütersloh-ban 2010-ben elindított gyakorlatba in-

tegrált képzés egyik fő támogatója, és a Bielefeld-i Alkalmazott Tudományok 

Egyetemmel közösen évente átlagosan mintegy 30 hallgatót képez „jövőbiztos” 

mérnöki szakmákban. 

A vállalat a Gütersloh-i egyetemvárosban több alapítványi professzori állás-

sal támogatja a Bielefeld-i Alkalmazott Tudományok Egyetemet. Korábban a        

Gütersloh-i kampusz csupán egy kihelyezett képzési hely volt, de 2021. március 

24. óta jogilag is az Ostwestfalen-Lippe-i térség legnagyobb alkalmazott tu-

dományi egyetemének teljes értékű szervezeti egysége.

  www.beckhoff.com

Hans Beckhoff, a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG alapítója, tulajdonosa és 
ügyvezető igazgatója 

A Beckhoff Automation forgalmának alakulása 

 Millió €
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Hans Beckhoff, a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG alapítója, tulajdonosa és 
ügyvezető igazgatója 

A Beckhoff Automation forgalmának alakulása 

 Millió €
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Az elmozdulásmérés az egyik legfontosabb méréstechnikai feladat mind a 

gyártástechnikában, mind az infrastruktúra felügyeletében. Ilyen megoldandó 

probléma például a munkadarab geometriájának mérése és ellenőrzése, a besaj- 

tolási és összeillesztési folyamatok felügyelete, a gyártás közben végzett minőség-

biztosítási műveletek és az épületek felügyelete. Az EL5072 típusú EtherCAT-ter- 

minál segítségével minden kereskedelmi forgalomban kapható induktív mérő- 

szonda beépíthető egy általános vezérlőkörnyezetbe, illetve könnyedén kiértékel-

hetők a tulajdonságai.

Az EL5072 típusú terminál belső gerjesztőforrása számos frekvenciára és feszült- 

ségre paraméterezhető fel. További speciális képességei közé tartozik, hogy mérő-

jelének dinamikatartományát automatikusan a körülményekhez állítja, átkapcsol-

ható a bemeneti impedanciája különböző szondatípusokhoz illeszkedően, vala-

mint csatornánként egy darab, a pozícióérték beállítására és (időbélyeggel együtt 

történő) eltárolására szolgáló digitális bemenettel rendelkezik. A mért értéket 

nagy pontossággal bontja fel 24 bites A/D-átalakítója segítségével, és közvetlenül  

32 bites pozícióértékként szolgáltatja, amely így könnyen integrálható a vezérlő-

programba. Ezenkívül a terminál diagnosztikai képességgel is rendelkezik, érzékel-

ni tudja a gerjesztőforrás rövidre zárását vagy túlterhelését, valamint csatornán-

ként a mérőjel amplitúdóhibáit.

  www.beckhoff.com/el5072

Induktív elmozdulásérzékelők köz-
vetlen csatlakoztatása EL5072 típusú 
EtherCAT terminállal
A Beckhoff EL5072 típusú EtherCAT-termináljához közvetlenül csatlakoztatható akár két induktív elmozdulásérzékelő is, beleértve az 
LVDT- és félhidas kivitelű átalakítókat vagy az RVDT-rendszerű induktív szöghelyzet-érzékelőket. A pontos pozíció- és távolságmérés 
így kis méretben, részletekbe menően skálázható, és költséghatékony módon oldható meg, többek között a folyamatvezérlés vagy  
összeillesztési folyamatok vezérlése terén. Az EL5072 mindössze 12 mm széles, így helytakarékosan beépíthető a hagyományos  
EtherCAT be/kimeneti rendszerbe.

Az intelligens szállítórendszer képes-
ségeinek bővítése XTS HMI Control 
kezelőfelület segítségével 

Ez az alternatíva színes kiemeléssel különösen az összetett szállítórend- 

szerek esetében könnyíti meg az egyes mozgatóegységek megtalálását, de 

ezenkívül hatékonyan használható szimulációkhoz is. Az XTS HMI Control 

speciális diagnosztikai funkcionalitással is rendelkezik, amely leegyszerűsíti 

a rendszer szerves részét képező mozgatók nyomon követését komplex al-

kalmazásokban, színessel kijelölve őket. Ez a speciális hibakijelző rendszer 

még számtalan előnyt hordoz magában. A hibakódok vagy a karbantartási 

megjegyzések különböző részletességgel jeleníthetők meg minden egyes 

mozgató estében, és könnyedén összekapcsolhatók az XTS-nézettel, javítva 

ezzel a rendszer áttekinthetőségét. 

  www.beckhoff.com/xts

A TwinCAT 3 HMI kezelőfelületbe most már egyetlen kattintással bein- 

tegrálható az XTS-elrendezésről készült élőkép is. A segítségével  létreho-

zott HMI Control kezelőszerve automatikusan felveszi az adott alkalmazás  

összes szükséges paraméterét, és képes közvetlenül megjeleníteni a rendszer 

összes mozgatóegységének pillanatnyi helyzetét. Ez a megoldás egyszerűen 

és igény szerint kombinálható más kezelőfelületekkel vagy akár animált 

képekkel is. Mindezek révén a felhasználók minimális erőfeszítéssel hozhatják 

létre a teljes rendszer rendkívül valósághű leképezését.  

Az XTS HMI Control kezelőszerve a rendszerdiagnosztikát is leegyszerűsíti. 

A TwinCAT 3 HMI eszközkészlete által nyújtott sokrétű lehetőségek további 

kezelőfelületi elemek vagy akár animált képek beépítését is lehetővé teszik. 

A Beckhoff intelligens XTS (eXtended Transport System) lineáris szállítórendszere a termékek dinamikus és egyenkénti továbbítását 
teszi lehetővé. Az XTS ütközésmentesen, egymástól függetlenül irányítható mozgatóegységei az egyedi geometriájú pályákon di- 
namikusan pozícionálhatók. Ennek megjelenítéséhez a meglévő elrendezésből kiindulva mostantól egyetlen kattintással létrehozható  
az adott alkalmazást leképező HMI Control kezelőszerv.  
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Digitalizálási kisokos

Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a gépi tanulás is. Ha a gépről származó 

adatokból egy adatbázist hozunk létre – egyre gyakrabban a felhőben –, akkor 

olyan gépi tanulási modelleket futtathatunk, amelyek biztonságosabbá tehetik  

a gyártósorról kikerülő termékeket mind minőségi, mind mennyiségi szempontból.

A legegyszerűbben kezelhető szempont és cél pedig az energiamenedzsment.  

Az adatok elemzésével csökkenhet a gép energiafelhasználása, vagy a csúcs- 

értékeket laposíthatjuk el, amivel pedig a terheléseloszlást optimalizálhatjuk.

Az adatok alapján létrehozott digitális ikerpárral végzett szimuláció is már  

a napjaink része, az autóiparban több szereplő előírja a gyártás részeként, de 

még nem számít elterjedt gyakorlatnak, mert komolyabb befektetést igényel. 

Ahol bevezették, ott nagymértékben támogatja a döntéshozatalt.

A TechMonitor magazin 2021 áprilisi számában megjelent teljes cikk az alábbi 

linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

 https://tinyurl.com/2uaeevtd

3. rész: Hogyan viszonyul az ember az automatizáláshoz, a számítógépek 

hogyan viszonyulnak hozzánk, és milyen irányba tart az ember-gép kapcsolat?

Globális vállalatok vezetői sem tudják előre jelezni iparáguk következő 5–10 

évét, így a jelen vállalatainak már most el kell gondolkozniuk, hogy infra-

struktúrájuk és munkaerejük mennyire „jövőbiztos.” A digitális diszrupció (di-

gitális teremtő rombolás) talán nem okoz majd technológiai munkanélküliséget 

és társadalmi-környezeti bajainkra sem jelent gyógyírt, de nem elkerülhető, hogy 

fejlesszük az ember-gép kapcsolatokat. 

Milyen tényezők formálják az ember-gép kapcsolatot? Hogyan hatnak 

ezek a rendszer hatékonyságára, a beavatkozási képességre?

Nagyobbak a memóriák, gyorsabbak a rendszerek, ezenkívül kisebbek, hordoz- 

hatóak az eszközök. Az ember-gép interfészekre azonban a mindennapi élet 

trendjei gyakorolják a legnagyobb hatást, az elérhető technikai újítások csak 

segítenek ezek megvalósításában. Ha nagyobb memóriával rendelkezik az inter-

célt. A digitalizálás ugyanis sosem lehet cél, hanem eszköz. Fel tudjuk sorakoz-

tatni a teljes Ipar 4.0 arzenálunkat a gépitől az üzemi szintig, de előbb-utóbb 

eljutunk addig a kérdésig, hogy mit is szeretne elérni egy ügyfél. Előrejelző 

karbantartást, gépállapot-felügyeletet, ciklusidő-figyelést, vagy gyártott darab-  

és selejtszámkijelzést? Ezt lehetőleg ne útközben döntsük el, hanem rögtön 

kiindulásképpen. A digitalizációban kevésbé járatos ügyfelek esetében tehát a 

konzultáció minden mást megelőz. A célok viszont egymással összefüggenek, 

ha valahol el tudunk indulni, akkor a gyártási lánc következő elemének a fejlesz- 

tése már épülhet erre is. Ha következetesen végigvisszük a fejlesztést, minden  

részegység abba az irányba mutat, hogy a gyártás üzembiztosabb és hatéko-

nyabb lesz, ami ciklusidő-csökkenést és rugalmasságnövekedést von maga után, 

így értelemszerűen növekszik a profit is.

A TechMonitor magazin 2021 január-februári számában megjelent teljes cikk az 

alábbi linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

  https://tinyurl.com/6udj5brp

2. rész: Az nyer, aki mer (mindent mérni)!

A digitalizációval az adatgyűjtés- és kiértékelés jelentősége is előtérbe került. 

Sok vállalkozás már az adatgyűjtés részén elvérzik, és nem rendelkezik azokkal 

az információkkal amikkel a saját gyártási folyamatait javíthatná. Az érem másik 

oldalát pedig azok a vállalkozások jelentik, amelyek rengeteg adattal rendelkez-

nek, de nem képesek a bennük rejlő potenciál kiaknázására, ami a gyakorlatban 

ugyanazt jelenti, mintha nem is lennének adataik. Az adatgyűjtés és -kiértékelés 

horizontja ugyanis folyamatosan tágul és a nyúl ürege egyre csak mélyül. 

Mik az adatgyűjtés legfontosabb céljai?

Az adatgyűjtés egyik fő célja az előrejelző karbantartás feltételeinek megte-

remtése. A ciklikus karbantartások – és az esetleg még meg sem hibásodott  

alkatrészek cseréjének – elhagyása ugyanis komoly költségmegtakarítással jár.  

A legtöbb helyen ezzel még csak ismerkednek, de van, ahol már működik a rend-

szer. Egy másik fontos cél a gyártás ciklusidejének csökkentése. Ilyenkor azt vizs- 

gálják, hogy mi az a szűk keresztmetszet, ami csökkenti a teljes gyártósor áteresz- 

tőképességét, illetve mit lehet optimalizálni ahhoz, hogy tovább növeljük a ka-

pacitást.

A TechMonitor magazin megtisztelt bennünket egy öt részes interjúsorozatban való részvétellel. A felkérés célja az volt, hogy az  
Ipar 4.0 megoldások gyakorlati bevezetését vizsgálja, és hasznos tanácsokat nyújtson különösen a kkv-k számára. 

A sorozat első beszélgetése az Ipar 4.0 projektek tipikus siker- és kudarcfak-

torainak témáját járja körbe. A második rész az adatok gyűjtésének, elemzésé-

nek és felhasználásának hasznos módszereire tér ki, majd a sorozat folytatása az 

ember-gép kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, azaz a digitális ökosziszté-

ma létrehozását taglalja.

Az alábbiakban a TechMonitor magazin hozzájárulásával közölt, figyelemfel-

keltő interjúsorozat eddig megjelent anyagából emeltünk ki részleteket, de a 

cikksorozat tartalma teljes egészében elolvasható a megjelölt elérhetőségeken.

A sorozat folytatása a TechMonitor magazin szeptemberi és októberi számában 

várható.

1. rész: Tisztázzuk az alapokat! Mit, hogyan és miért érdemes digitalizál-

nunk a gyártásban?

A digitalizáció évtizedek óta a vállalkozásfejlesztés egyik hívószavának számít, 

de az ezen a téren tapasztalható gondok és félreértések az idő előrehaladtával 

csak szaporodni látszanak. A legfőbb probléma, hogy a digitalizálást – főleg 

a kkv-piacon – nagyrészt a kínálat határozza meg, tehát nem a cég vezetője 

ismeri fel, hogy milyen fejlesztésre van szükség, hanem a piac nyomja le a me- 

nedzsment torkán az új technológiát, amit aztán házon belül igyekeznek vala-

mire használni. 

Hogyan vágjunk bele egy Ipar 4.0 projektbe? 

A megrendelő oldaláról nagyon fontos, hogy meg tudják fogalmazni az elérendő 

fész, akkor szebb, színesebb, mozgó kijelzés valósítható meg, kiterjedt, akár 3D-s 

megjelenítéssel. Az eszközök méretének csökkenése lehetővé tette, hogy ne csak  

a kijelölt HMI-panelen kezeljük a gépet, hanem hordozható eszközeinken is.  

Azonban mindez nem jelent volna meg, ha nem lett volna rá emberi igény 

– mint ahogy korábban végignéztük, hogy technikailag sok minden egyéb is 

megvalósítható lenne, de ezeknek jelen pillanatban nincs meg a kulturális be-

ágyazódottsága.

A HMI-k fejlődése gyökeresen változtatta meg a hatékonyságról alkotott el-

képzelésünket. Távolról, akár egy másik országból is rápillanthatunk a gépünk-

re, információkat kapunk akár a berendezés, akár a termelés állapotáról, így 

a beavatkozási képességünk is radikálisan megnövekszik. Talán ott ragadható 

meg ez a kérdés, hogy az információnak sem kell végigmennie azon a vállalati 

hierarchián, amin 20  –30 évvel ezelőtt mindenképpen végigment. A gyártóterü- 

letről származó információt először valakinek fel kellett dolgoznia és elküldeni a 

felsőbb szintekre, ahol szintén feldolgozás és továbbküldés következett, és több 

lépcső után jutottunk el a reakcióhoz. Egy modern HMI révén minden érintett 

az ő szintjének megfelelő, már feldolgozott információt kapja meg akár valós 

időben, így a reakció is azonnali lehet.

A TechMonitor magazin 2021 májusi számában megjelent teljes cikk az alábbi 

linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

  https://tinyurl.com/hxcnwjnm

A TwinCAT HMI egyszerű konfigurálást és könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé

A Beckhoff többérintős vezérlőpanel sorozata a rugalmas üzemeltetéshez kiterjedt 
termékválasztékot biztosít, valamint beépíthető és kompakt eszközöket is magában foglal

A TwinCAT Analytics szoftver instant dashboard (One-Click Dashboard) funkciója 
segítségével értékes idő takarítható meg a fejlesztés során
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Digitalizálási kisokos

Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a gépi tanulás is. Ha a gépről származó 

adatokból egy adatbázist hozunk létre – egyre gyakrabban a felhőben –, akkor 

olyan gépi tanulási modelleket futtathatunk, amelyek biztonságosabbá tehetik  

a gyártósorról kikerülő termékeket mind minőségi, mind mennyiségi szempontból.

A legegyszerűbben kezelhető szempont és cél pedig az energiamenedzsment.  

Az adatok elemzésével csökkenhet a gép energiafelhasználása, vagy a csúcs- 

értékeket laposíthatjuk el, amivel pedig a terheléseloszlást optimalizálhatjuk.

Az adatok alapján létrehozott digitális ikerpárral végzett szimuláció is már  

a napjaink része, az autóiparban több szereplő előírja a gyártás részeként, de 

még nem számít elterjedt gyakorlatnak, mert komolyabb befektetést igényel. 

Ahol bevezették, ott nagymértékben támogatja a döntéshozatalt.

A TechMonitor magazin 2021 áprilisi számában megjelent teljes cikk az alábbi 

linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

 https://tinyurl.com/2uaeevtd

3. rész: Hogyan viszonyul az ember az automatizáláshoz, a számítógépek 

hogyan viszonyulnak hozzánk, és milyen irányba tart az ember-gép kapcsolat?

Globális vállalatok vezetői sem tudják előre jelezni iparáguk következő 5–10 

évét, így a jelen vállalatainak már most el kell gondolkozniuk, hogy infra-

struktúrájuk és munkaerejük mennyire „jövőbiztos.” A digitális diszrupció (di-

gitális teremtő rombolás) talán nem okoz majd technológiai munkanélküliséget 

és társadalmi-környezeti bajainkra sem jelent gyógyírt, de nem elkerülhető, hogy 

fejlesszük az ember-gép kapcsolatokat. 

Milyen tényezők formálják az ember-gép kapcsolatot? Hogyan hatnak 

ezek a rendszer hatékonyságára, a beavatkozási képességre?

Nagyobbak a memóriák, gyorsabbak a rendszerek, ezenkívül kisebbek, hordoz- 

hatóak az eszközök. Az ember-gép interfészekre azonban a mindennapi élet 

trendjei gyakorolják a legnagyobb hatást, az elérhető technikai újítások csak 

segítenek ezek megvalósításában. Ha nagyobb memóriával rendelkezik az inter-

célt. A digitalizálás ugyanis sosem lehet cél, hanem eszköz. Fel tudjuk sorakoz-

tatni a teljes Ipar 4.0 arzenálunkat a gépitől az üzemi szintig, de előbb-utóbb 

eljutunk addig a kérdésig, hogy mit is szeretne elérni egy ügyfél. Előrejelző 

karbantartást, gépállapot-felügyeletet, ciklusidő-figyelést, vagy gyártott darab-  

és selejtszámkijelzést? Ezt lehetőleg ne útközben döntsük el, hanem rögtön 

kiindulásképpen. A digitalizációban kevésbé járatos ügyfelek esetében tehát a 

konzultáció minden mást megelőz. A célok viszont egymással összefüggenek, 

ha valahol el tudunk indulni, akkor a gyártási lánc következő elemének a fejlesz- 

tése már épülhet erre is. Ha következetesen végigvisszük a fejlesztést, minden  

részegység abba az irányba mutat, hogy a gyártás üzembiztosabb és hatéko-

nyabb lesz, ami ciklusidő-csökkenést és rugalmasságnövekedést von maga után, 

így értelemszerűen növekszik a profit is.

A TechMonitor magazin 2021 január-februári számában megjelent teljes cikk az 

alábbi linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

  https://tinyurl.com/6udj5brp

2. rész: Az nyer, aki mer (mindent mérni)!

A digitalizációval az adatgyűjtés- és kiértékelés jelentősége is előtérbe került. 

Sok vállalkozás már az adatgyűjtés részén elvérzik, és nem rendelkezik azokkal 

az információkkal amikkel a saját gyártási folyamatait javíthatná. Az érem másik 

oldalát pedig azok a vállalkozások jelentik, amelyek rengeteg adattal rendelkez-

nek, de nem képesek a bennük rejlő potenciál kiaknázására, ami a gyakorlatban 

ugyanazt jelenti, mintha nem is lennének adataik. Az adatgyűjtés és -kiértékelés 

horizontja ugyanis folyamatosan tágul és a nyúl ürege egyre csak mélyül. 

Mik az adatgyűjtés legfontosabb céljai?

Az adatgyűjtés egyik fő célja az előrejelző karbantartás feltételeinek megte-

remtése. A ciklikus karbantartások – és az esetleg még meg sem hibásodott  

alkatrészek cseréjének – elhagyása ugyanis komoly költségmegtakarítással jár.  

A legtöbb helyen ezzel még csak ismerkednek, de van, ahol már működik a rend-

szer. Egy másik fontos cél a gyártás ciklusidejének csökkentése. Ilyenkor azt vizs- 

gálják, hogy mi az a szűk keresztmetszet, ami csökkenti a teljes gyártósor áteresz- 

tőképességét, illetve mit lehet optimalizálni ahhoz, hogy tovább növeljük a ka-

pacitást.

A TechMonitor magazin megtisztelt bennünket egy öt részes interjúsorozatban való részvétellel. A felkérés célja az volt, hogy az  
Ipar 4.0 megoldások gyakorlati bevezetését vizsgálja, és hasznos tanácsokat nyújtson különösen a kkv-k számára. 

A sorozat első beszélgetése az Ipar 4.0 projektek tipikus siker- és kudarcfak-

torainak témáját járja körbe. A második rész az adatok gyűjtésének, elemzésé-

nek és felhasználásának hasznos módszereire tér ki, majd a sorozat folytatása az 

ember-gép kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, azaz a digitális ökosziszté-

ma létrehozását taglalja.

Az alábbiakban a TechMonitor magazin hozzájárulásával közölt, figyelemfel-

keltő interjúsorozat eddig megjelent anyagából emeltünk ki részleteket, de a 

cikksorozat tartalma teljes egészében elolvasható a megjelölt elérhetőségeken.

A sorozat folytatása a TechMonitor magazin szeptemberi és októberi számában 

várható.

1. rész: Tisztázzuk az alapokat! Mit, hogyan és miért érdemes digitalizál-

nunk a gyártásban?

A digitalizáció évtizedek óta a vállalkozásfejlesztés egyik hívószavának számít, 

de az ezen a téren tapasztalható gondok és félreértések az idő előrehaladtával 

csak szaporodni látszanak. A legfőbb probléma, hogy a digitalizálást – főleg 

a kkv-piacon – nagyrészt a kínálat határozza meg, tehát nem a cég vezetője 

ismeri fel, hogy milyen fejlesztésre van szükség, hanem a piac nyomja le a me- 

nedzsment torkán az új technológiát, amit aztán házon belül igyekeznek vala-

mire használni. 

Hogyan vágjunk bele egy Ipar 4.0 projektbe? 

A megrendelő oldaláról nagyon fontos, hogy meg tudják fogalmazni az elérendő 

fész, akkor szebb, színesebb, mozgó kijelzés valósítható meg, kiterjedt, akár 3D-s 

megjelenítéssel. Az eszközök méretének csökkenése lehetővé tette, hogy ne csak  

a kijelölt HMI-panelen kezeljük a gépet, hanem hordozható eszközeinken is.  

Azonban mindez nem jelent volna meg, ha nem lett volna rá emberi igény 

– mint ahogy korábban végignéztük, hogy technikailag sok minden egyéb is 

megvalósítható lenne, de ezeknek jelen pillanatban nincs meg a kulturális be-

ágyazódottsága.

A HMI-k fejlődése gyökeresen változtatta meg a hatékonyságról alkotott el-

képzelésünket. Távolról, akár egy másik országból is rápillanthatunk a gépünk-

re, információkat kapunk akár a berendezés, akár a termelés állapotáról, így 

a beavatkozási képességünk is radikálisan megnövekszik. Talán ott ragadható 

meg ez a kérdés, hogy az információnak sem kell végigmennie azon a vállalati 

hierarchián, amin 20  –30 évvel ezelőtt mindenképpen végigment. A gyártóterü- 

letről származó információt először valakinek fel kellett dolgoznia és elküldeni a 

felsőbb szintekre, ahol szintén feldolgozás és továbbküldés következett, és több 

lépcső után jutottunk el a reakcióhoz. Egy modern HMI révén minden érintett 

az ő szintjének megfelelő, már feldolgozott információt kapja meg akár valós 

időben, így a reakció is azonnali lehet.

A TechMonitor magazin 2021 májusi számában megjelent teljes cikk az alábbi 

linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

  https://tinyurl.com/hxcnwjnm

A TwinCAT HMI egyszerű konfigurálást és könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé

A Beckhoff többérintős vezérlőpanel sorozata a rugalmas üzemeltetéshez kiterjedt 
termékválasztékot biztosít, valamint beépíthető és kompakt eszközöket is magában foglal

A TwinCAT Analytics szoftver instant dashboard (One-Click Dashboard) funkciója 
segítségével értékes idő takarítható meg a fejlesztés során
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Mennyire szoros a kapcsolat a Beckhoff mérnökeivel?

Till András: Abszolút napi kapcsolatban vagyunk, sokszor olyan bugyuta kérdé-

sekkel is felhívom őket, amire később jövök rá, hogy egyértelmű volt a megoldás. 

Ennek ellenére mégis végtelen türelmet és maximális segítőkészséget tapasztalok. 

Milyen eszközöket és funkciókat használtok a Beckhofftól?  

Till András: A valóságban több projekt zajlik párhuzamosan. A fő csapásirány a 

motorvezérlő és az ezzel kapcsolatos feladatok, de vannak egyéb olyan projektek 

is, amik már folyamatban vannak, csak még nem kaptak nagy nyilvánosságot. 

Lényegében ezekben mindig van egy Beckhoff processzor, rengeteg kimenet-be-

menet és mindenféle kommunikációs protokollok. Sokféle protokollt használunk a 

rendszeren belül, van ami a motorokkal kommunikál, de van adatgyűjtő közpon-

tunk is. Használunk Ethernet, EtherCAT és többféle soros interfészt is.  

A ti munkátokban kiemelten fontosak a biztonsági funkciók. Hogyan működnek?

Till András: Ez ugye egy teljesen külön rendszer, arra figyel, hogy minden egyes 

részegység hibátlanul üzemeljen. Ha ez megváltozik, akkor a rendszer letilt – ami 

egy alap funkció –, de nekünk extra megoldásokra is szükségünk volt. Egy több 

tonnás felépítmény mozgatásánál, illetve vezérlésénél mindig pontosan tudnunk 

kell, hogy ha valami nem működik, akkor annak mi lehet az oka. Ha például egy 

motor meghibásodik, vagy egy kábel elszakad, esetleg kommunikációs hiba lép 

fel, akkor a rendszer mindig kiírja, hogy pontosan mi a probléma. 

Szerinted mi különbözteti meg a ti rendszereteket a piacon kaphatóaktól?

Till András: Tudtommal pont ilyen rendszer igazából nem is létezik, picit hasonló 

van. Én nem tudok olyanról, akitől akár ehhez hasonlót bérelni lehetne, illetve 

olyat se láttam, aki ezt úgy használná, ahogy mi. Ennek az okosfunkciókkal fel-

vértezett rendszernek a lényege pont az, hogy a szórakoztatóiparban elterjedt 

viszonylag olcsó, fix sebességes motorokkal működik. Tehát némi okosítással meg 

tudunk csinálni olyan dolgokat, ami eddig lehetetlen volt. Ez egyrészt lehet akár 

show közben egy extra szinkronizált mozgás, vagy a műsor végén egy hirtelen 

átállás, hogy ki tudjuk nyitni a hátsó színpadot. A hagyományos motorvezérlőkkel 

ilyenkor egyesével szintezni kell a motorokat, míg nálunk ez két gombnyomás. 

Tehát rengeteg időt meg lehet spórolni a beépítésnél és használat közben is.   

Mik a visszajelzések az ügyfelektől, illetve a kollégáktól?

Till András: Alapvetően most már mindenki el van ájulva. Persze amikor elkezd-

tük a fejlesztést a legelső reakció általában az volt, hogy de hát minek pakolsz 

bele ennyi mindent, csak drága lesz. Viszont onnantól kezdve, hogy látták élesben 

működni az okosfunkciókat,  például a pozíció- és súlyvisszacsatolást, vagy a biz-

tonsági rendszereket, mindenki elkezdte gyanítani, hogy ez valami nagyon jó lesz. 

Még apróbb munkák, főleg külalaki dolgok vannak hátra, de már most mindenki 

elképed attól, hogy mit tud ez a rendszer.

Az interjút és a fotókat a Beckhoff megbízásából a CNCMedia Kft. munkatársai 

készítették. Az alkalmazásról készült videóbeszámoló megtekinthető az alábbi lin-

ken, vagy a mellékelt QR kódot beolvasva:

  https://youtu.be/yVXne38yWOs

Magyar fejlesztésű színpadtechnika 
hollywoodi filmekben is

kor nekünk kell legyártani a mechanikát, és kitalálni, hogy hogyan vezéreljük úgy, 

hogy a biztonsági funkciók is bele legyenek építve. Ez abszolút igényfüggő, azt 

csináljuk amit szeretnének. Amikor például egy zászlót kell mozgatni egy világbaj- 

nokságon, az kifejezetten egyszerű. Felkötünk kvázi két zsinórra egy zászlótartó 

rudat, és néha megnyomjuk a gombot ami mozgatja. Ez se programozásban se 

technikai oldalról nem egy nagy feladat. Máskor viszont embereket reptetünk akár 

három dimenzióban. Egy magyar showműsorban is volt olyan, hogy az énekest a 

zsűri asztalára reptettük. Itt már mindenki csak nézett, hogy ezt hogy csináltuk.

Hogyan épül fel a rendszereitek technikai, illetve szoftveres háttere?

Till András: A Beckhoff vezérlőn fut egy mikrokernel, és arra épül maga a TwinCAT.  

Ez alatt vannak a funkcióbővítmények, az úgynevezett supplements-ek. Ezeket elvi-

leg meg lehet írni, de sokkal egyszerűbb készen használni és azt alkalmazni. Néhány  

ilyen kiegészítőt alkalmazunk, de sok olyan van, amit egyszerűen magunknak kel-

lett megírni, mert van amit más megközelítésben használunk mint a legtöbb fel-

használó. Az is előfordult, hogy használtunk egy funkcióbővítményt, de sok olyan 

extra szolgáltatással is rendelkezett, amire nekünk nem volt szükségünk, és feles-

legesen terhelte a processzort. Ilyenkor megírtuk a funkciót magunk, hogy csak azt 

tartalmazza, amire szükségünk van. Egyébként a mi igényeinkre a Beckhoff egyik 

legkisebb teljesítményű beágyazott számítógépe tökéletesen alkalmas. 

Mi 24 tengely vezérléséig használjuk az egységeket. Próbálkoztunk 32-vel is, de 

ebben az esetben már akkora az eszközök beépítéséhez használt doboz, hogy 

kezdett kezelhetetlenné válni, ezért maradtunk a 24-esnél. A rendszer moduláris, 

a részegységek önállóan is képesek működni, viszont további kiegészítők csatla-

koztatását követően ezeket automatikusan felismeri.  

Tapasztaltatok-e bármilyen meghibásodást a rendszerben?

Till András: Egyszer előfordult, hogy egy gyengeáramú kimenetre sokkal nagyobb 

áram került. A teljes rendszer nem hibásodott meg, csak az adott bemenet lett zár-

latos. Ez felhasználói hiba volt. Most már sokadik éve kamionnal szállítják egyik 

helyről a másikra, de nem tapasztaltunk meghibásodást se elektronikailag, se  

mechanikailag. A rendszerünk hibátlanul működik.

Így indult el ez az egész történet. A kiállítást követően kapcsolatba kerültünk a 

Beckhoff magyarországi munkatársaival, akik készségesen felajánlották, hogy a 

fejlesztési időszakra kölcsönadnak olyan termékeket, amik szerintük megfelelnek 

a mi céljainkra. Ez nagyon nagy segítség volt az indulásnál, sok pénzt spóroltunk 

meg. Miután elvégeztük rajtuk a saját tesztjeinket és láttuk, hogy beválnak, megál-

lapodtunk, hogy ezeket az eszközöket rendszeresen a Beckhofftól fogjuk vásárolni. 

Mik a gyakorlati tapasztalatok a termékekkel használat közben?

Posztós György: Közel négy éve használjuk a Beckhoff megoldásait, de eddig még 

nem volt semmi problémánk. Több nagy filmet is végigcsináltunk ezekkel.  A Robin 

Hood, a Terminátor, a Dűne és a Gemini Men forgatásán is bizonyítottak, sokszor 

elég zord használati körülmények mellett. Melegben, nagyon párás környezetben 

is helytálltak minden téren. A legnagyobb kihívás talán a Terminátor egyik jelenete 

volt. Itt egy másfél tonnás Hummert három főszereplővel kellett harminc méter 

magasban mozgatnunk. A jelenetben a Hummer egy katonai repülőből kiesik, és 

ejtőernyővel zuhan le. Nekünk ezt az ejtőernyős zuhanást és himbálózást kellett 

szimulálni úgy, hogy három ember életéért feleltünk. 

Mik a jövőbeli fejlesztési irányok?

Posztós György: Szeretnénk termékfejlesztéssel egy még magasabb biztonsági fo-

kozatot elérni, ahol már emberek feje fölött is mozgathatunk tárgyakat. Jelenleg 

csak lezárt területen tudunk tárgyakat és embereket reptetni. Úgy gondolom, hogy 

innentől a csillagos ég a határ. Állunk elébe a kihívásoknak, és tulajdonképpen 

amit egy rendező vagy egy operatőr megálmodik, azt mi megvalósítjuk. Hosszútá-

vú terveink között saját fejlesztésű termékeink forgalmazása is szerepel. Ehhez 

még kis cég vagyunk, de remélhetőleg idővel erre is sor kerül.

Till András, be tudnál vezetni minket a mindennapi feladataitokba? 

Till András: Feladataink sokrétűek, van egyrészrészről a fejlesztési és gyártási olda-

la, másrészről a konkrét show lebonyolítása. Tudniillik a produkciók nem hozzánk 

jönnek, hanem mi megyünk a forgatási helyszínre, és ilyenkor a komplett technikát 

mindenestől vinni kell, a betáptól kezdve a vezérlésen át, az alumíniumszerkeze-

tekig. Van amikor tudjuk hónapokkal, vagy akár egy évvel előre is, hogy mikor 

megyünk, de van amikor jön egy telefon, hogy holnap szükség lenne ránk. 

Sok speciális elgondolást kell megvalósítani, amire még nincs kész eszköz. Ilyen-

Mióta foglalkoztok színpadtechnikai automatizálással, és miért kezdtetek 

saját fejlesztésbe?

Posztós György: Én 40 éve vagyok a szakmában, a cég pedig 5 éves múltra tekint 

vissza. Az egész úgy kezdődött, hogy kerestünk olyan automatizált eszközöket, 

amikkel meg tudjuk oldani a feladatainkat, és mivel nem találtunk a világpiacon 

hasonló termékeket, így elkezdtük a saját fejlesztésünket. Ezeknek az eszközöknek 

nagyon flexibilisnek kell lenniük, és jellemzően nem a végfelhasználók, hanem 

mérnökök fejlesztik. Tehát mi már tudtuk, hogy mit szeretnénk elérni és hogyan, 

csak a megfelelő terméket kellett hozzá megtalálnunk. 

Hogyan kerültetek először kapcsolatba a Beckhoff megoldásaival?

Posztós György: A Beckhoff a lelke és a szíve a szerkezeteinknek. Évente járok olyan 

technikai kiállításokra, ahol rácsos tartószerkezeteket, világítás- és színpadtechni-

kai gépeket mutatnak be. Négy évvel ezelőtt a frankfurti Prolight + Sound kiállítá-

son megláttam a Beckhoff standját, és kíváncsivá tett, hogy nem késztermékeket, 

hanem komponenseket árultak. Szóba elegyedtem egyik munkatársukkal, aki rész- 

letesebben bemutatta ezeket a termékeket. Ekkor szembesültem azzal, hogy mi 

ezeket az eszközöket keressük, és ezek kellenek nekünk a saját termékünk kifej- 

lesztéséhez.

A dunakeszi székhelyű Rigging in Motion Kft. színpadtechnikai automatizálással foglalkozik. Az általuk fejlesztett eszközöket nemzet-
közi és amerikai filmekben, tévéműsorokban, illetve kiállításokon használják. Ezekkel a berendezésekkel a produkciók során különböző 
tárgyakat, vagy embereket mozgatnak a levegőben. A külföldi nagyobb nevek között van Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Matt Damon vagy éppen Mackenzie Davis, akikkel már dolgoztak együtt. Magyarok közül a Rippel testvérek, Stohl András, Zséda, 
Molnár Tomi, illetve Tóth Gabi is használta már az általuk megvalósított technológiát. A fejlesztésekről és a két cég kapcsolatáról kér-
deztük Posztós Györgyöt, a Rigging in Motion Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Till András projekttechnikust.

Till András, a Rigging in Motion Kft. projekttechnikusa, Porgánszki Éva, a Beckhoff 
Automation Kft. marketing vezetője, Perecz Tamás, a Beckhoff Automation Kft. ügyvezető 
igazgatója, és Posztós György a Rigging in Motion Kft. ügyvezető igazgatója a szín-
padtechnikai automatizálással foglalkozó cég telephelyén (balról jobbra)

Az akár 24 tengely vezérlésére alkalmas, Beckhoff CX9020 ipari PC-t, EL-terminálokat és 
biztonsági modulokat alkalmazó berendezés vezérlődoboza

https://youtu.be/yVXne38yWOs
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Mennyire szoros a kapcsolat a Beckhoff mérnökeivel?

Till András: Abszolút napi kapcsolatban vagyunk, sokszor olyan bugyuta kérdé-

sekkel is felhívom őket, amire később jövök rá, hogy egyértelmű volt a megoldás. 

Ennek ellenére mégis végtelen türelmet és maximális segítőkészséget tapasztalok. 

Milyen eszközöket és funkciókat használtok a Beckhofftól?  

Till András: A valóságban több projekt zajlik párhuzamosan. A fő csapásirány a 

motorvezérlő és az ezzel kapcsolatos feladatok, de vannak egyéb olyan projektek 

is, amik már folyamatban vannak, csak még nem kaptak nagy nyilvánosságot. 

Lényegében ezekben mindig van egy Beckhoff processzor, rengeteg kimenet-be-

menet és mindenféle kommunikációs protokollok. Sokféle protokollt használunk a 

rendszeren belül, van ami a motorokkal kommunikál, de van adatgyűjtő közpon-

tunk is. Használunk Ethernet, EtherCAT és többféle soros interfészt is.  

A ti munkátokban kiemelten fontosak a biztonsági funkciók. Hogyan működnek?

Till András: Ez ugye egy teljesen külön rendszer, arra figyel, hogy minden egyes 

részegység hibátlanul üzemeljen. Ha ez megváltozik, akkor a rendszer letilt – ami 

egy alap funkció –, de nekünk extra megoldásokra is szükségünk volt. Egy több 

tonnás felépítmény mozgatásánál, illetve vezérlésénél mindig pontosan tudnunk 

kell, hogy ha valami nem működik, akkor annak mi lehet az oka. Ha például egy 

motor meghibásodik, vagy egy kábel elszakad, esetleg kommunikációs hiba lép 

fel, akkor a rendszer mindig kiírja, hogy pontosan mi a probléma. 

Szerinted mi különbözteti meg a ti rendszereteket a piacon kaphatóaktól?

Till András: Tudtommal pont ilyen rendszer igazából nem is létezik, picit hasonló 

van. Én nem tudok olyanról, akitől akár ehhez hasonlót bérelni lehetne, illetve 

olyat se láttam, aki ezt úgy használná, ahogy mi. Ennek az okosfunkciókkal fel-

vértezett rendszernek a lényege pont az, hogy a szórakoztatóiparban elterjedt 

viszonylag olcsó, fix sebességes motorokkal működik. Tehát némi okosítással meg 

tudunk csinálni olyan dolgokat, ami eddig lehetetlen volt. Ez egyrészt lehet akár 

show közben egy extra szinkronizált mozgás, vagy a műsor végén egy hirtelen 

átállás, hogy ki tudjuk nyitni a hátsó színpadot. A hagyományos motorvezérlőkkel 

ilyenkor egyesével szintezni kell a motorokat, míg nálunk ez két gombnyomás. 

Tehát rengeteg időt meg lehet spórolni a beépítésnél és használat közben is.   

Mik a visszajelzések az ügyfelektől, illetve a kollégáktól?

Till András: Alapvetően most már mindenki el van ájulva. Persze amikor elkezd-

tük a fejlesztést a legelső reakció általában az volt, hogy de hát minek pakolsz 

bele ennyi mindent, csak drága lesz. Viszont onnantól kezdve, hogy látták élesben 

működni az okosfunkciókat,  például a pozíció- és súlyvisszacsatolást, vagy a biz-

tonsági rendszereket, mindenki elkezdte gyanítani, hogy ez valami nagyon jó lesz. 

Még apróbb munkák, főleg külalaki dolgok vannak hátra, de már most mindenki 

elképed attól, hogy mit tud ez a rendszer.

Az interjút és a fotókat a Beckhoff megbízásából a CNCMedia Kft. munkatársai 

készítették. Az alkalmazásról készült videóbeszámoló megtekinthető az alábbi lin-

ken, vagy a mellékelt QR kódot beolvasva:

  https://youtu.be/yVXne38yWOs

Magyar fejlesztésű színpadtechnika 
hollywoodi filmekben is

kor nekünk kell legyártani a mechanikát, és kitalálni, hogy hogyan vezéreljük úgy, 

hogy a biztonsági funkciók is bele legyenek építve. Ez abszolút igényfüggő, azt 

csináljuk amit szeretnének. Amikor például egy zászlót kell mozgatni egy világbaj- 

nokságon, az kifejezetten egyszerű. Felkötünk kvázi két zsinórra egy zászlótartó 

rudat, és néha megnyomjuk a gombot ami mozgatja. Ez se programozásban se 

technikai oldalról nem egy nagy feladat. Máskor viszont embereket reptetünk akár 

három dimenzióban. Egy magyar showműsorban is volt olyan, hogy az énekest a 

zsűri asztalára reptettük. Itt már mindenki csak nézett, hogy ezt hogy csináltuk.

Hogyan épül fel a rendszereitek technikai, illetve szoftveres háttere?

Till András: A Beckhoff vezérlőn fut egy mikrokernel, és arra épül maga a TwinCAT.  

Ez alatt vannak a funkcióbővítmények, az úgynevezett supplements-ek. Ezeket elvi-

leg meg lehet írni, de sokkal egyszerűbb készen használni és azt alkalmazni. Néhány  

ilyen kiegészítőt alkalmazunk, de sok olyan van, amit egyszerűen magunknak kel-

lett megírni, mert van amit más megközelítésben használunk mint a legtöbb fel-

használó. Az is előfordult, hogy használtunk egy funkcióbővítményt, de sok olyan 

extra szolgáltatással is rendelkezett, amire nekünk nem volt szükségünk, és feles-

legesen terhelte a processzort. Ilyenkor megírtuk a funkciót magunk, hogy csak azt 

tartalmazza, amire szükségünk van. Egyébként a mi igényeinkre a Beckhoff egyik 

legkisebb teljesítményű beágyazott számítógépe tökéletesen alkalmas. 

Mi 24 tengely vezérléséig használjuk az egységeket. Próbálkoztunk 32-vel is, de 

ebben az esetben már akkora az eszközök beépítéséhez használt doboz, hogy 

kezdett kezelhetetlenné válni, ezért maradtunk a 24-esnél. A rendszer moduláris, 

a részegységek önállóan is képesek működni, viszont további kiegészítők csatla-

koztatását követően ezeket automatikusan felismeri.  

Tapasztaltatok-e bármilyen meghibásodást a rendszerben?

Till András: Egyszer előfordult, hogy egy gyengeáramú kimenetre sokkal nagyobb 

áram került. A teljes rendszer nem hibásodott meg, csak az adott bemenet lett zár-

latos. Ez felhasználói hiba volt. Most már sokadik éve kamionnal szállítják egyik 

helyről a másikra, de nem tapasztaltunk meghibásodást se elektronikailag, se  

mechanikailag. A rendszerünk hibátlanul működik.

Így indult el ez az egész történet. A kiállítást követően kapcsolatba kerültünk a 

Beckhoff magyarországi munkatársaival, akik készségesen felajánlották, hogy a 

fejlesztési időszakra kölcsönadnak olyan termékeket, amik szerintük megfelelnek 

a mi céljainkra. Ez nagyon nagy segítség volt az indulásnál, sok pénzt spóroltunk 

meg. Miután elvégeztük rajtuk a saját tesztjeinket és láttuk, hogy beválnak, megál-

lapodtunk, hogy ezeket az eszközöket rendszeresen a Beckhofftól fogjuk vásárolni. 

Mik a gyakorlati tapasztalatok a termékekkel használat közben?

Posztós György: Közel négy éve használjuk a Beckhoff megoldásait, de eddig még 

nem volt semmi problémánk. Több nagy filmet is végigcsináltunk ezekkel.  A Robin 

Hood, a Terminátor, a Dűne és a Gemini Men forgatásán is bizonyítottak, sokszor 

elég zord használati körülmények mellett. Melegben, nagyon párás környezetben 

is helytálltak minden téren. A legnagyobb kihívás talán a Terminátor egyik jelenete 

volt. Itt egy másfél tonnás Hummert három főszereplővel kellett harminc méter 

magasban mozgatnunk. A jelenetben a Hummer egy katonai repülőből kiesik, és 

ejtőernyővel zuhan le. Nekünk ezt az ejtőernyős zuhanást és himbálózást kellett 

szimulálni úgy, hogy három ember életéért feleltünk. 

Mik a jövőbeli fejlesztési irányok?

Posztós György: Szeretnénk termékfejlesztéssel egy még magasabb biztonsági fo-

kozatot elérni, ahol már emberek feje fölött is mozgathatunk tárgyakat. Jelenleg 

csak lezárt területen tudunk tárgyakat és embereket reptetni. Úgy gondolom, hogy 

innentől a csillagos ég a határ. Állunk elébe a kihívásoknak, és tulajdonképpen 

amit egy rendező vagy egy operatőr megálmodik, azt mi megvalósítjuk. Hosszútá-

vú terveink között saját fejlesztésű termékeink forgalmazása is szerepel. Ehhez 

még kis cég vagyunk, de remélhetőleg idővel erre is sor kerül.

Till András, be tudnál vezetni minket a mindennapi feladataitokba? 

Till András: Feladataink sokrétűek, van egyrészrészről a fejlesztési és gyártási olda-

la, másrészről a konkrét show lebonyolítása. Tudniillik a produkciók nem hozzánk 

jönnek, hanem mi megyünk a forgatási helyszínre, és ilyenkor a komplett technikát 

mindenestől vinni kell, a betáptól kezdve a vezérlésen át, az alumíniumszerkeze-

tekig. Van amikor tudjuk hónapokkal, vagy akár egy évvel előre is, hogy mikor 

megyünk, de van amikor jön egy telefon, hogy holnap szükség lenne ránk. 

Sok speciális elgondolást kell megvalósítani, amire még nincs kész eszköz. Ilyen-

Mióta foglalkoztok színpadtechnikai automatizálással, és miért kezdtetek 

saját fejlesztésbe?

Posztós György: Én 40 éve vagyok a szakmában, a cég pedig 5 éves múltra tekint 

vissza. Az egész úgy kezdődött, hogy kerestünk olyan automatizált eszközöket, 

amikkel meg tudjuk oldani a feladatainkat, és mivel nem találtunk a világpiacon 

hasonló termékeket, így elkezdtük a saját fejlesztésünket. Ezeknek az eszközöknek 

nagyon flexibilisnek kell lenniük, és jellemzően nem a végfelhasználók, hanem 

mérnökök fejlesztik. Tehát mi már tudtuk, hogy mit szeretnénk elérni és hogyan, 

csak a megfelelő terméket kellett hozzá megtalálnunk. 

Hogyan kerültetek először kapcsolatba a Beckhoff megoldásaival?

Posztós György: A Beckhoff a lelke és a szíve a szerkezeteinknek. Évente járok olyan 

technikai kiállításokra, ahol rácsos tartószerkezeteket, világítás- és színpadtechni-

kai gépeket mutatnak be. Négy évvel ezelőtt a frankfurti Prolight + Sound kiállítá-

son megláttam a Beckhoff standját, és kíváncsivá tett, hogy nem késztermékeket, 

hanem komponenseket árultak. Szóba elegyedtem egyik munkatársukkal, aki rész- 

letesebben bemutatta ezeket a termékeket. Ekkor szembesültem azzal, hogy mi 

ezeket az eszközöket keressük, és ezek kellenek nekünk a saját termékünk kifej- 

lesztéséhez.

A dunakeszi székhelyű Rigging in Motion Kft. színpadtechnikai automatizálással foglalkozik. Az általuk fejlesztett eszközöket nemzet-
közi és amerikai filmekben, tévéműsorokban, illetve kiállításokon használják. Ezekkel a berendezésekkel a produkciók során különböző 
tárgyakat, vagy embereket mozgatnak a levegőben. A külföldi nagyobb nevek között van Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Matt Damon vagy éppen Mackenzie Davis, akikkel már dolgoztak együtt. Magyarok közül a Rippel testvérek, Stohl András, Zséda, 
Molnár Tomi, illetve Tóth Gabi is használta már az általuk megvalósított technológiát. A fejlesztésekről és a két cég kapcsolatáról kér-
deztük Posztós Györgyöt, a Rigging in Motion Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Till András projekttechnikust.

Till András, a Rigging in Motion Kft. projekttechnikusa, Porgánszki Éva, a Beckhoff 
Automation Kft. marketing vezetője, Perecz Tamás, a Beckhoff Automation Kft. ügyvezető 
igazgatója, és Posztós György a Rigging in Motion Kft. ügyvezető igazgatója a szín-
padtechnikai automatizálással foglalkozó cég telephelyén (balról jobbra)

Az akár 24 tengely vezérlésére alkalmas, Beckhoff CX9020 ipari PC-t, EL-terminálokat és 
biztonsági modulokat alkalmazó berendezés vezérlődoboza

https://youtu.be/yVXne38yWOs
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Hatékonyság,  
átláthatóság, biztonság
Beckhoff rendszerek tápegységekhez és energiafelügyelethez
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www.beckhoff.com/power-supply-and-energy-monitoring
Tápegységek
 Hatékonyság: akár 960/1440 W teljesítmény és magas hatásfok
 Jó áttekinthetőség: állapotvisszajelzések LED és 24/48 V-os relékontakt segítségével
 Biztonság: megbízható működés, hosszú élettartam

Túláramvédelem 
 Hatékonyság: védelem és EtherCAT-funkciók egyetlen eszközben
 Jó áttekinthetőség: adatfelügyelet biztosítja a magas rendszerszintű rendelkezésre állást
 Biztonság: 24 V DC védelem, gyors lekapcsolás ms-os időtartományban

Energiafelügyelet
  Hatékonyság: mérőterminálok széles választéka, osztott magú áramváltók 1-től 5000 A-ig
 Jó áttekinthetőség: teljesítménymérés bármely gépen a μs-os tartományig
 Biztonság: szigetelésellenörzés folymatos maradékáram-méréssel (type A)

Beckhoff Képzések
Szervezett tanfolyamok keretében számos képzési és továbbképzési lehetőséget 

biztosítunk a PC-alapú vezérlések iránt érdeklődő szakemberek számára. A kép-

zéseken nemcsak a Beckhoff termékekről kaphatnak átfogó képet a résztvevők, 

hanem megismerhetik a TwinCAT automatizálási szoftvert is.

Az aktuális tanfolyamokkal kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeinken: az 

info@beckhoff.hu e-mail címen, vagy a +36-1-501-9940 telefonszámon, ahol a 

Beckhoff munkatársai örömmel válaszolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre is!

  www.beckhoff.hu/training-hungary

Közösségi média
Közösségimédia-csatornáinkon naprakész információkat, érdekes esettanul-

mányokat, felhasználói segédleteket, videókat teszünk elérhetővé, illetve ak-

tuális programjainkról, képzéseinkről adunk hírt és számolunk be. Az oldalon 

nemcsak közvetlenül a Beckhoff termékeihez és technológiáihoz kapcsolódó 

híreket osztunk meg, hanem egyéb, az automatizálás világához kapcsolódó ér-

dekességet is közzéteszünk.

Friss hírekért kövesse:

  Facebook oldalunkat: www.facebook.com/beckhoffHU 

  Youtube csatornánkat: www.youtube.com/channel/UCsFoMecl4L-ZIVB9YmY0GaQ 

  LinkedIn oldalunkat: www.linkedin.com/company/beckhoff-automation-kft 

Átjáró a Beckhoff világába
Tájékoztatni szeretnénk, hogy a Beckhoff.com portál megújult. Termékein-

ket ismertető új weboldalaink jól áttekintehető felépítésének köszönhetően 

rendkívül könnyű eligazodni a Beckhoff széles termékkínálatában, és az új 

termékereső segítségével szűrések és összehasonlítások is végezhetők. Az esz-

közeinkkel megvalósított megoldások is nagyobb hangsúlyt kapnak, részletesen 

ismertetjük ezeket új, iparágspecifikus oldalainkon. Támogatási szolgáltatásain-

kat egybegyűjtöttük, és itt található letöltéskeresőnk is. A személyre szabott  

myBeckhoff portálon lehetőség van a kedvencek elmentésére, a letölthető anya-

gok rendszerezésére és a hírlevélre való feliratkozásra.

Új honlapunk elérhetősége:

  www.beckhoff.com
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Hatékonyság,  
átláthatóság, biztonság
Beckhoff rendszerek tápegységekhez és energiafelügyelethez
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Beckhoff Automation Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Magyarország

Tel.: + 36-1-501-9940 
Fax: + 36-1-501-9941 
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.hu 

További információ: 
 www.beckhoff.hu




