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100+1 év a minőségi termelés tükrében  
Az Ipar 4.0 bevezetésének első lépései a KONTASET Kft.-nél  

Minőségügy IPAR 4.0 
Új minőségi kihívások 

- „Klasszikus” minőségcélok 

- Vevő elégedettség 

- Nem megfelelőségek értékelése 

- Vásárlói audit 

- Vezetői audit 

- ISO 9001 audit 

- Termelési folyamatok  

- Minőségellenőrzés és minőségirányítás 

- Stb.  

 

- Szenzorok, mint új integrált érzékeléstechnológia 

- Adatintegrációs folyamatok 

- Adatbányászás és adatelemzés 

- Robottechnológia 

- Integrált ellátási láncok 

- Mesterséges intelligenciák 

 



100+1 év a minőségi termelés tükrében  
Az Ipar 4.0 bevezetésének első lépései a KONTASET Kft.-nél  

Mi az IPAR 4.0? 
(Tom Merrit – TechRepublic) 

1. A szenzorok jelentik mindennek az alapját 
Az ipari internet a világhálóra csatlakoztatott érzékelőktől függ. Ezek nemcsak a folyamatokat monitorozzák, hanem a kapott 
adatokat – a teljesebb kép érdekben – a meglévőkhöz adják. Az Egyesült Államokban használt érzékelők 12 százaléka ma 
már intelligens szenzort tartalmaz. 

2. Adatintegráció 
Az érzékelők segítségével összegyűjtött adatok manapság nem táblázatba kerülnek; privát vagy közösségi felhőkben tárolva 
használhatók fel. 

3. Adatelemzés 
Az adatok elemzésének „okosítására” komoly szabadalmak születnek. Minél intelligensebb az alkalmazott feldolgozási 
módszer, annál jobb lehet az ezen alapuló döntés. 

4. Robotok 
A 80-as évek robotnak nevezett nagy, automatizált gépei képesek voltak egyszerű, ismétlődő feladatok ellátására. A mai 
robotok már segítenek a döntéshozatalban, vagy akár –az okosszenzorokból kapott és megfelelően feldolgozott adatok 
alapján – ők maguk hozzák meg a szükséges döntéseket. 

5. Az ellátási lánc is érintett 
Az említett folyamatok nem állnak meg a gyártásban, hanem továbbgyűrűznek az ellátási láncba.  
Önvezető autók szállítják a különböző termékeket, köztük az olyan, logisztikailag összetetteket is, mint például az élelmiszer – 
mindezt az Ipar 4.0 égisze alatt.  
A jövő iparában a szenzorok által gyűjtött adatokat a mesterséges intelligencia (AI) fordítja le a robotok nyelvére, instruálja 
őket a gyártás módjára, a kész termékeket pedig vezető nélküli járművek szállítják a megfelelő helyekre. Az emberek pedig 
hátradőlnek a tévé előtt a fotelben, miközben azt az okospizzát eszik, amit nem sokkal korábban egy drón szállított nekik 
házhoz. 

Mi az ISO 9000? 
(Fórizs Zoltán) 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

Magyarország legnagyobb, közel 12 ezer főt foglalkoztató KONTAKTA Villamos Szerelési Cikkek Gyárát Szalay István alapította 
1919. október 18-án. A Szalay Villamos Cikkek Gyára Óbudán kezdte meg működését , majd sorra jöttek létre a budapesti, 
később vidéki gyáregységek. KONTAKTA Vállalat 1919-ben az akkori osztrák és német minták alapján az elsők között kezdte meg 
az elektromos hálózati ellátást szolgáló vezetékek és szerelvények értékesítését, illetve a villamos cikkek és szerelvények 
gyártását. A Világ összes elektromos szabványa alapján gyártott elektromos, majd később elektronikus és számítástechnikai 
alkatrészeket, berendezéseket.  

A KONTASET Kft. 1990. évben jött létre a KONTAKTA vállalat 100%-os magyar tulajdonban lévő jogutódjaként, innovatív és 
dinamikusan fejlődő elektromos és smart technológiai gyáregysége Szentesen található.  



SZENTES 2021 (6600 Szentes, Ipartelepi út 18-22.) 
 

Az új SMART TECHNOLOGY gyáregység 

SZENTES, Csongrádi út 1.  
 1926 2020 



100+1 év a minőségi termelés tükrében  
Az Ipar 4.0 bevezetésének első lépései a KONTASET Kft.-nél  

Kezdetek: Ipar 1.0? 
1879 Edison 

1904 Hubbell 

1926 Schuko 

1884 Temesvár 

1888 Mátészalka 

1893 Budapest  



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

Rába-Botond – elektromos motor és alkatrész gyártás 

Elektromos hálózatok – elektromos szerelvények és berendezések 
 
Elektromos kapcsolók, dugaszoló 
aljzatok 

Kodex-2000 

KS - Rack 

1953. Népstation 

Folytatás: Ipar 2.0? 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

1990-2018 
- PDU 

- Elektromos berendezések 
- Informatikai berendezések 
- Szerver központok 
- Technikai bútorzatok 
- Egyedi ipari berendezések 
- Fémipari alkatrészek  

Folytatás: Ipar 3.0? 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

DIAGNOSZTIKAI és LABORATÓRIUMI BERENDEZÉSEK 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

2015-2019 
EGÉSZSÉGIPAR – Több mint 500 db legyártott onkológiai kezelőberendezés  
 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

DISZPÉCSER KÖZPONTOK  
 
 



KONTAKTA smart home és smart building rendszerek  



A modern technológia, így a Smart Home rendszerek, illetve a hozzá 
kapcsolódó okos eszközök elterjedése jelentős segítséget nyújtanak a 
mindennapok munkahelyi és a családi élet kihívásaiban. 
A KONTASET fejlesztő csapata ennek megfelelően számos  új tulajdonsággal 
ruházza fel 2019-től az elektromos csatlakozó eszközeit.  

Melyek ezek? Okos csatlakozók a zsebben, avagy elektromos csatlakozók a padlóról az asztalra.  

1. SMS információ a hálózatra csatlakoztatott eszközök működéséről. 
2. Időjárás előrejelzés. 
3. Mobil eszközről vezérelhető ki – be kapcsolás, az eszközre csatlakoztatott berendezések távoli vezérlése. 
4. Időzítő kapcsoló és ébresztőóra. 
5. Beltéri és kültéri hőmérséklet  mérés, szoba termosztát, fűtés és hűtés vezérlés. 
6. E-mail információ az eszközre csatlakozó berendezések működéséről. 
7. Beépített Wifi eszköz és alkalmazások. 
8. Beépített Bluetooth alkalmazások.    

9. Sigfox rádió távvezérlés, parancsok és információk a hálózatra 
csatlakoztatott eszközök működéséről. 

10. USB telefon, tablet, ipad csatlakozók. 
11.  4 TB beépített tárhely.   

12. Multimédia lejátszás. 
13. Távfelügyelet, infra érzékelős vagyonvédelem, 

kommunikáció más vagyonvédelmi eszközökkel. 
14. Biztonsági gyermekzár – elektromos csatlakozók gyermek érintésvédelme.  
15. Tűzvédelem és tűzriasztás, beépített hő, füst és CO érzékelő. 
16. Túlfeszültségvédelem. 
17. Elektromos árammérés, fogyasztásmérés. 
18. Master/Slave – csatlakozók között programozható kommunikáció. 
19. Zöldáram csatlakozás. 
20. Smart Homme eszközökkel való kommunikáció. 
21. Baba figyelő. 
22. Variabilitás, a funkciók tetszőleges megválasztása 6 méter eszköz hosszúságig. 
 

23. 5 év garancia az elektromos csatlakozókra. 
24. Környezettudatosság, újrahasznosítható anyagok. 
25. KONTASET pdu szerviz, hosszú élettartam. 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

Cserkeszőlő project - 2019 

- PM10 - lebegő por részecskék, 
- PM 10 - lebegő korom részecskék 
- pollenek 
- NOx - nitrogén-dioxid 
- O3 - talajközeli ózon 
- SO2 - kén-dioxid 
- CO2 - szén-dioxid 
- CO - szén-monoxid 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

KLIMATIZÁCIÓ - 2019 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

INTEGRÁLT INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK – 2019 – DATA CENTER – DATA MINING 



Szálloda INFO 
Étterem, Wellness, Fitness 

Szoba klíma 
TOSOT  

Szoba fűtés 
TOSOT Televízió 

METZ 
Ajtózár 
ELZETT 

TV konzol 
KONTAKTA 

Vízforraló 
TOSOT 

Párásító 
TOSOT 

Párátlanító 
TOSOT 

Ventilátor 
TOSOT Hűtőgép, mini bár 

TOSOT 
Széf - bútorszéf 
AIRBNB 

HELP- RECEPCIÓ 
Security  systems  

Szoba service 
Takarítás, szobainas 

Világítás 
LANDLITE 

Árnyékoló függöny 
KONTAKTA 

Árnyékoló roló 
KÖNIG 

Smart  ajtó/ablak 
KÖNIGABLAK 

SMART KONTAKTA vezérlés – egyetlen  okostelefonnal 

HIFI  
KONTAKTA 

ALAP FUNKCIÓK – vezérlések okostelefonnal, KONTAKTA app-al   

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK – vezérlések okostelefonnal, KONTAKTA + app-al   



MEZT SMART TV és szórakoztató elektronikai 
rendszer 



Smart autóbusz megállók 

Int. smart rendszerek és alkalmazások   

Autóbusz  kommunikációs rendszer  

Városi közlekedés szervezés, irányítás  

Városi free wifi és felhőszolgáltatás  

Életvitel és turisztika szervezés  

Zöldenergia termelés és üzemeltetés  

SMART BUSZMEGÁLLÓK 

A SMART CITY valamennyi 
alkalmazása egy helyen: a 

KONTASET smart buszmegállók 
legújabb generációja 



SMART BUSZMEGÁLLÓK 

1. Napelemes energia ellátás 

2. Légtisztító 

3. Hűtő-fűtő légfüggöny 

5. Napelemes térvilágítás 

7. Utasinformációs rendszer 

11. Jegy/bérlet automata rendszer 

17. Smart hulladéktároló 

6. Wifi kamera és online biztonsági és vagyonvédelmi felügyeleti rendszer 

9. Buszmegálló szenzorok és bluetooth mobil app 
kommunikációs rendszer 

4. Audio rendszer  

12. Reklám és interaktív multimédia rendszer 

15. Hűtött, fűtött ülőpad 

14. USB és indukciós mobiltöltő 

8. Időjárás szenzoros mobil térfalak-
szél-csapadék-hővédelem 

16. Interaktív szenzoros várakozó és biztonsági utas zóna 

13. Free-Wifi 

10. Segélyhívó rendszer 

18. Smart zebra – smart gyalogátkelő 

19. Távoli internetes mobil elérés és 
kapcsolat a buszmegálló és az autóbusz 
között 

20. Akadályment. - hallás és látás támogató rendszer 



SMART CAPSULA 







FIBER OPTIC 

FIBER OPTIC 

T&S Communications Co. Ltd. 

Kontaset Kft. – T&S: 2018 - 2020 



T&S / KONTASET együttműködés  
 
ÓZD – gyár újra indítása, 1200 fő foglalkoztatása 
 
 

KONTASET 
- műanyag alkatrész gyártás  
- elektromos összeszerelés  
- optikai szerelés 
- optikai technológia – fém alkatrész gyártás 
 

http://www.china-tscom.com/en/index.aspx


Optikai porcelánok 

  Singlemode  Multimode *Master 

Outside 
Diameter (mm) 

Φ2.4990 

OD Tolerance (mm) ±0.0005 ±0.001 ±0.0003 

Concentricity (mm) ≤0.001 ≤0.004 ≤0.0003 

Inner Diameter (mm) Φ0.125 ~ Φ0.127 

ID Tolerance (mm) +0.001/0 +0.004/0 +0.0005/0 

Ferrule Length (mm) SC: 10.50 ± 0.05    ST: 12.70 ± 0.05 

End Curve 
Radius (mm) 

20+5 / -10 

  Singlemode Multimode *Master 

Outside 
Diameter (mm) 

Φ1.2490 

OD Tolerance (mm) ±0.0005 
±0.0005/-

0.0015 
±0.0003 

Concentricity (mm) ≤0.001 ≤0.004 ≤0.0003 

Inner Diameter (mm) Φ0.125 ~ Φ0.127 

ID Tolerance (mm) +0.001/0 +0.004/0 +0.0005/0 

Ferrule Length (mm) 6.00+0.1 / -0 

Első európai optikai porcelán-, chip 

gyártó üzem  

Magyarországon  Smart City  

http://www.china-tscom.com/en/index.aspx


FIBER OPTIC 

T&S Communications Co. Ltd. 



KORONAVÍRUS ELLENI VÉDELEM 



2020: Magyar lélegeztetőgép gyártás 
1000 db vezérlőegység gyártása 



2020: Magyar lélegeztetőgép gyártás 
 
COVID-19 LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK 





COVID-19 LÉGTISZTÍTÁSI MEGOLDÁSOK 

FUNKCIÓK 
Folyamatos levegőtisztítás  A 
-Sars-Covid-19 vírusvédelem 

-Vírusvédelem (Sars 1, influenza…stb.) 

-Porszennyeződés (PM10) 

-Mikrobiológiai szennyeződés 

-Légköri baktériumok 

-Nox - Közlekedési és fűtési légszennyezés - – Nitrogén-oxidok 

-CO – Közlekedési és fűtési légszennyezés – szén-monoxidok 

-CO2 – Fűtési légszennyezés – szén-dioxid 

-SO2 – Ipari légszennyezés – Kén-dioxid 

-O3 – Talaj feletti ózon 

B Fertőtlenítő üzemmód  

C Kiegészítő alkalmazások  

Ózonfertőtlenítés  

-Hőkamera (lázmérés és riasztás) 

-Hőmérséklet, páratartalom és  levegőminőség kijelzés 

-Beépített kézfertőtlenítő  

-Teljesítmény optimalizálás – smart ventiláció vezérlés 



KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS – COVID-19 LÉGTISZTÍTÁSI MEGOLDÁSOK 

FUNKCIÓK A 

10 fajta károsanyag eltávolítása a levegőből – 8 féle speciális szűrő réteg 
- Sars 2-Covid-19 vírusvédelem 

- Vírusvédelem (Sars 1, influenza…stb.) 

- Porszennyeződés (PM10) 

- Mikrobiológiai szennyeződés 

- Légköri baktériumok 

- Nox - Közlekedési és fűtési légszennyezés - – Nitrogén-oxidok 

- CO – Közlekedési és fűtési légszennyezés – szén-monoxidok 

- CO2 – Fűtési légszennyezés – szén-dioxid 

- SO2 – Ipari légszennyezés – Kén-dioxid 

- O3 – Talaj feletti ózon 

Műszaki paraméterek: 
- 8 védelmi szinttel ellátott szenzoros légtisztító funkció 
- 0-24 órás automata üzemmód, távfelügyeleti rendszer  
- Néma riasztás 
- 300-1500 lég m3 között változó teljesítmény 
- 68 W-150 W között változó elektromos áramfelvétel  
- Smart – wifis légtechnikai és klimatizásiós eszköz vezérlés – maximális légtisztítási kapacitás    



KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS – COVID-19 LÉGTISZTÍTÁSI MEGOLDÁSOK 

FUNKCIÓK B 

Fertőtlenítő üzemmód  

Ózonfertőtlenítés 

- 5 g/h – 200 g/h között változó ózon fertőtlenítés 

- Beépített ózonmérő szenzor, beállítható helyiség lég m3 – fertőtlenítés hatásfok mérés és optimalizáció 

- 360 fokos mozgásérzékelő szenzor – biztonsági üzemmód 

- Beépített nagy teljesítményű szellőztető ventilátor 

- Smart légtechnikai szellőző berendezés és ablakzár vezérlés (szellőztető üzemmód) 

- Távoli elérés, fertőtlenítő üzemmód kontroll – a fertőtlenítési folyamat mobil eszközön történő nyomonkövetése  

 



KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS – COVID-19 LÉGTISZTÍTÁSI MEGOLDÁSOK 

FUNKCIÓK 
C 

- Hőkamera (lázmérés 0,5 C pontossággal, és riasztás) 

- Felvételek tárolása 

- Közvetlen monitor, vagy diszpécser központ felügyelet 

 

- Hőmérséklet, páratartalom és  levegőminőség kijelzés 

- Légtisztító toronyba épített fotocellás kézfertőtlenítő  

- Teljesítmény optimalizálás – mozgás érzékelő szenzorok által vezérelt wifi-s kiegészítő ventilációs eszközök 

- 99,9%-os hatásfokú légtisztítást biztosító wifi-s ventilációs eszközök    

   

Légtisztító toronyba épített kiegészítő alkalmazások 



KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS – COVID-19 LÉGTISZTÍTÁSI MEGOLDÁSOK 

Smart járműelektronika és vezérléstechnológia 

Vírusvédelem speciális járművekben 



KÖZÖSSÉGI TEREK és KÖZLEKEDÉS – COVID-19 SMART LÉGTISZTÍTÓ OSZLOPOKLOPOK 



EGÉSZSÉGÜGY 

ALKALMAZÁSOK 



VÁRÓTERMEK 
KÖZÖSSÉGI TEREK 



IRODÁK, HIVATALOK 



TÁRGYALÓK, 
KONFERENCIA TERMEK 







MINŐSÍTÉSI FOKOZATOK  

ALAP FOKOZAT KÖZÉP FOKOZAT FELSŐ FOKOZAT 

A MUNKACSOPORT által megfogalmazott javaslat szerint az ÉPÜLETEK – HELYISÉGEK  3 védelmi fokozatba 
sorolhatók.  Az alkalmazott vírusvédelmi szintet egységesített jelölés mutatja, amely komplex  közegészségügyi 
és üzemeltetési intézkedések megtételére, a helyiségben tartózkodók biztonságára utal.  
 
Az egyes minősítési fokozatokhoz tartozó vírusvédelmi intézkedések: 
 
 

A./ Informális intézkedések 

B./ Higiénés intézkedések 

C./ Egyéni vírusvédelmi intézkedések 

D./ FM protokoll és intézkedések 

E./ VIRUS HELP intézkedések  

F./ Műszaki technológiai intézkedések 

ÉPÜLETEK – HELYISÉGEK VÉDELMI FOKOZATAI 

 + + +  

 + + +  
 + + +  

 + + + 
  + +  

  +  



MINŐSÍTŐ INTÉZMÉNYEK  

A MUNKACSOPORT javaslata alapján létre kell hozni egy olyan 
minősítő szervezetet, amely elfogadott minősítési protokoll 
esetén: 
 
1. Szakmai összetételében alkalmas a minősítési fokozatokba 

tartozó egyes vizsgálatok, követelményeknek való 
megfeleltetés feladatainak elvégzésére. 

2. Jogilag alkalmas minősítési eljárás lefolytatására, 
tanúsítványok kiállítására. 

3. Szervezetileg alkalmas minősítési hálózat kialakítására és 
fenntartására. 

4. Szervezetileg alkalmas nemzetközi együttműködésekben 
nemzetközi minősítő munkacsoportokban, szervezetekben 
való részvételre. 
 
 Előkészítés: 2020. május hónapban nemzetközi munkacsoport jött létre a járványelleni védekezés új típusú 

előírásainak, szabványainak kidolgozására.  Ennek tagországai:  
- Kína 
- Csehország 
- Németország 
- Szerbia 
- Horvátország 
- Szlovénia 
- Olaszország 
- Szlovákia 
- Magyarország 



TANÚSÍTVÁNYOK  

 
International Institute of Infectious Disease Certification 

I.I.I 

Magyarországi, illetve nemzetközi szervezet által kiadott tanúsítványok a létesítmények, helyiségek, emberi 
tartózkodásra szolgáló terek vírusvédelmére. 
- 365 napra szóló tanúsítvány 
- Éves ellenőrző audit 
- 3 éves megújító audit 
 Beépülés a nemzetközi tanúsítványok jogszabályába: Minőségirányítás - ISO 9001 – Minőségirányítási Rendszer 
(MIR) tanúsítása, Munkahelyi egészségvédelem és biztonság - OHSAS 18001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és 
Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása, VCA / SCC - Vállalkozók és munkaerő közvetítők biztonsági 
tanúsítványa, Információbiztonság - ISO 27001 – Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítása 
Informatika - ISO/IEC 20000, Társadalmi felelősségvállalás - IQNet SR-10 – Társadalmi felelősségvállalás irányítási 
rendszer tanúsítása, ISO 26000 irányelvek 
 
 



100 év az elektromos szerelvények gyártástól  
az okos technológiák fejlesztéséig 

ÖSSZEFOGLALÁS – IPAR 4.0 - BEVEZETÉS 
 
 

- Szenzorok, mint új integrált érzékeléstechnológia 

- Adatintegrációs folyamatok 

- Adatbányászás és adatelemzés 

- Robottechnológia 

- Integrált ellátási láncok 

- Mesterséges intelligenciák 

 

Szenzorok beépítése KONTASET eszközökbe – Smart Building 

Vállalat Irányítási Rendszer és érzékeléstechnológia (GINOP) 

Saját adatközpontok és diszpécser központok 

Ipari automata és robottechnológiai berendezések bevezetése a termelésbe (GINOP) 

Automatizált termelési és szállítási folyamatok 

KONTASET + PARTNER mesterséges intelligencia fejlesztés 

Új, eddig ismeretlen 
protokollok és 

minősítési eljárások 

Új, eddig ismeretlen 
kockázati faktorok és 
felelősségbiztosítások 



Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! 

Fórizs Zoltán 
ügyvezető 

Kontaset Kft. 


