
 

 
A német vállalatok bemutatása 
 

 
 

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH  
www.caw-wiesloch.de  

Amit kínál: CAW komplex megoldásokat kínál az ipari termelési folyamatok hőtermelésének és hőellátásá-

nak területén: ipari tüzelő- és fűtőberendezések magas hőmérsékletű (200 °C fölötti) folyamathő 

ellátáshoz szerves hőhordozókkal és sóolvadékkal; termikus hulladékhő tisztító és gyártási hulladék-

égető berendezések; decentralizált energiatermelés ORC turbógenerátorokkal (az egyes részegysé-

gektől kezdve a kulcsrakész berendezésig). A szolgáltatások széles körét kiegészíti a szükséges tartalék- és 

kopó alkatrészek szállítása, az ismétlődő vizsgálatok elvégzése, az ügyfélspecifikus üzemeltetői képzés, vala-

mint a meglévő üzemek és berendezések korszerűsítése. A CAW egy exportorientált vállalat, termékeit (ame-

lyeket az ügyfelek egyedi igényei szerint terveznek és gyártanak) világszerte sikerrel használják. 

Akit keres: 1. berendezések üzemeltetőit a fafeldolgozás, papír-, műanyag- és vegyipar, vegyi szá-

lak, finomítók és élelmiszeripar területéről, ahol a termelési létesítmények bővítésének, felújításának 

vagy új berendezés építésének részeként szükség van az ipari folyamatfűtésre / -hőellátásra vagy termikus 

hulladékhő hasznosítására. 2. Ipari gyártóberendezések gyártóit kooperációs együttműködésre. 3. kép-

viselőt.  

 

IPS-solar GmbH - www.ips-sol.de  

Amit kínál: az IPS-solar GmbH kulcsrakész napelemes rendszereket kínál lakossági, ipari ügyfelek és 

vállalkozók részére. Rendszerei igény szerint kerülnek kialakításra: alkalmasak a saját áramfogyasztás 

fedezésére vagy melegvíz (meleg- és fűtővíz) előállításra ill. kombináltan áram- és melegvízkészítés-

re. A cég komplex szolgáltatásai magában foglalják a gyártást, tervezést, ügyintézést, a szolgáltatókkal való 

kapcsolattartást és a kivitelezést, melyet hazánkban a magyarországi testvérvállalat, az IPS-tec Hungary 

Kft. (www.ips-tec.hu) végez. A IPS-solar GmbH különböző rögzítéstechnikai elemeket, alumínium 

tartószerkezet-profilokat, rögzítőbilincseket is kínál napelemes rendszerekhez, amelyeket anyaválla-

lata, az IPS-tec GmbH (www.ips-tec.de) valamint az IPS-tec Hungary Kft. gyárt.  

Akit keres: vállalatokat, amelyek a napenergia hasznosításával szeretnék energiaköltségeiket (áram, 

melegvíz, fűtés) csökkenteni. A jelenleg nyitva lévő pályázati kiírások révén a beruházási költségek most 

jelentősen csökkenthetők. 

 

Kelvion Germany GmbH – www.kelvion.com  

Amit kínál: A GEA Heat Exchangers Group jogutódjaként a globális vállalat technológiai piacvezetőként az 

1920-as évek óta gyárt hőátadó készülékeket szinte minden ipari alkalmazásra 2 kW és 400 MW 

teljesítménytartományban, 2015-től Kelvion néven. A cég világszerte az egyik legátfogóbb hőcserélő kínálat-

tal rendelkezik, termékei: kompakt bordáscsöves, lemezes-, egycsöves és csöves hőcserélők, valamint transz-

formátor olajhűtők és trafó olajszivattyúk, illetve hűtőtornyok. Ezzel keresett technológiai partner az energia, 

az olaj- és gázipar, a vegyipar, a tengerészet, az élelmiszer- és italipar, a nehézipar, a cukoripar, a vasúti gör-

dülőáru gyártás, a HVAC (hűtés/fűtés/légkondicionálás) és a kereskedelmi fagyasztás területén. A hőcserélő-

ket általában a mindenkori technológia folyamat követelményeihez tervezik. A Kelvion már rendelkezik ha-

zánkban képviselővel így biztosítható az ügyfelekkel való rugalmas és gördülékeny kapcsolattartás.  

Akit keres: 1. ügyfeleket/projekteket az olaj- és gázipar, petrolkémia, vegyipar, erőművek és az élelmi-

szeripar területén 2. Fővállalkozókat  
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MB connect line GmbH – www.mbconnectline.com    

Amit kínál: kiberbiztonság az ipari automatizálással foglalkozó vállalatok, elsősorban gépgyártók, rend-

szerintegrátorok ill. gyárak számára. Ajánlata 3 szintű: 1. távoli hozzáférés: egy távoli támogatást és kar-

bantartást szem előtt tartó gépgyártó egyszerű igényeitől a speciális ajánlatokig olyan cégek számára, me-

lyeknek további biztonságra, testre szabásra, kiegészítő IoT szolgáltatásra van szükségük. 2. ipari IoT a föld-

rajzilag szétszórt infrastruktúra (víz és szennyvíz, energiaelosztás, szállítás stb.) központosított irányításától 

kezdve a decentralizált adatfeldolgozásig és a felhőadatok gyűjtéséig, mindig szem előtt tartva a kiemelt biz-

tonságot. 3. OT hálózati biztonság: informatikai intézkedések bevezetése bizonyos munkalépések és mű-

ködési folyamatok OT-ban ill. OT-val (Operational Technology) történő biztosítása érdekében, pl. a kritikus 

alkatrészekhez, gépekhez és gyártósorokhoz való korlátozott hozzáférés vagy a használaton kívüli műszaki 

anyagok és a rajta található adatok pontos kezelése. A cég speciális hardvert és licencelt szoftvereket kínál 

szolgáltatásként a gyors indításhoz, minimális kezdeti beruházási költségekkel. A világszerte aktív MB 

connect line egy all-in-one platformot kínál és ezzel minden szolgáltatást egyetlen portálon nyújt. 

Akit keres: országos értékesítési jelenléttel rendelkező disztribútort, melynek hozzáértő műszaki sze-

mélyzet áll rendelkezésére az értékesítés előkészítésére és első szintű támogatási feladatok ellátására. 

 

Messtechnik EHEIM GmbH 
www.messtechnik-eheim.de  

Amit kínál: Az 1996-ban alapított cég kiváló minőségű elektronikus füstgázelemző eszközöket és speciális 

mérőműszereket fejleszt és gyárt. Gázanalizátorait világszerte használják tüzelőberendezések gázanalízisé-

re, valamint más füstgázfolyamatok kiértékelésére. Termékei: ellenőrző és beállító műszerek füstgáz-

/nyersgázlétesítményekhez, pl. tüzelő-, biogáz-, faelgázosító berendezések, valamint nagyipari égetőbe-

rendezések. Műszerei tartósak és az alkalmazási területtől függően igényre szabottak. További jellemzőjük a 

termikusan stabil méréstechnika belső fűtéssel, amely biztosítja a nagy mérési pontosságot és a szenzor meg-

növelt élettartamát. 

Akit keres: 1. forgalmazó partnert 2. biogáz üzemeket 3. iparvállalatokat (ügyfeleket) 4. egyetemeket K+F 

együttműködésre 
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