
 

Kiemelt képviseleteink: 

 

DEHN + SÖHNE villám- és túlfeszültség-védelmi rendszerek 

 

 

FRAKO kondenzátorok, fázisjavítás és energiamenedzsment 

 

 

NIVUS szenny- és ivóvíz áramlás- és szintmérési megoldások 

 

 

MJK szenny- és ivóvíz mérés- és vezérléstechnikai megoldások 

 

 

MCT Brattberg fali kábelátvezető rendszerek 

 

 

NEWSON GALE földelőcsipeszek és földelésellenőrzők robbanás-

veszélyes környezetbe 

 

 

AURA Light hosszúélettartamú fényforrások 

 

 

Raychem, Thermon és Klöpper-Therm villamos fűtéstechnika ipari 

és robbanásveszélyes területen 

 

 

Robbanásbiztos alkalmazásokkal, szenny- és ivóvíz                             

 méréstechnikával kapcsolatos egyéb termékek és képviseletek 

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 46. IV/2. – Iroda: 1106 Budapest, Maglódi út 17/C. I/112. 

www.robex.hu – robex@robex.hu 



Rólunk 

A ROBEX Irányítástechnikai Kft. 2002-es megalapítása óta, mint független mérnökiroda, ipari és 
robbanásveszélyes területen kínálja szolgáltatásait az 
alábbi speciális tevékenységi körökben a teljesség 
igénye nélkül: 

szenny– és ivóvíz elszámolási mennyiségmérések, 

mérési kampányok, szennyvízcsatorna méretezések; 

villám- és túlfeszültség-védelem; 

fázisjavítás és energia-menedzsment; 

földelésellenőrzés és sztatikai levezetés; 

tűzálló fali kábelátvezetések; 

hosszú élettartamú fényforrások; 

villamos fűtéstechnika; 

gázérzékelő rendszerek; 

ipari méréstechnika; 

robbanásvédelmi felülvizsgálatok és dokumentációk készítése. 

 
A ROBEX Irányítástechnikai Kft. komplett szolgáltatást, támogatást nyújt a fenti megoldásokhoz. Cégünk 

célja, hogy a termékszolgáltatás mellett kollegáink megfelelő tudásszinttel támogassák partnereink munkáját, 
legyen szó tervezésről, kivitelezésről vagy kereskedelmi tárgyalásról. 
 
Cégünk az elmúlt időszakban számos megbízást kapott komplett projektek területén. Tevékenységünk ezekben 
a projektekben többek között az alábbiakra terjedt ki: 

projektmenedzsment (műszaki vezetés); 

tervezés; 

tanácsadás; 

kivitelezés (szennyvíz mérési kampányok, erős- és gyengeáramú, automatizálási rendszerek, kábelátvezető 

rendszerek, villám– és túlfeszültség-védelmi rendszerek); 

komplett dokumentáció (műszaki, környezetvédelmi, munkavédelmi és robbanásvédelmi dokumentációk, 

szabványossági felülvizsgálatok, megfelelőségi mérések). 

Általános kapcsolat: robex@robex.hu                                    

 +36 1 431 0424 



Kivitelezés 

A ROBEX Irányítástechnikai Kft. vállalja az általa forgalmazott termékekkel 

kapcsolatos kivitelezési munkálatok elvégzését is. A termékekkel való 

mindennapos foglalkozás, valamint azok pontos ismerete a garancia arra, hogy az 

általunk végzett munka kiváló minőségű. 

A villamos kivitelezési munkákban 6 fő állandó létszám áll rendelkezésünkre, de 

ez a létszám  igény szerint 30 főig bővíthető. 

Munkánk során felelős műszaki vezető jogosultságú kollégánk mellett, sújtólég– 

és robbanásbiztos villamos berendezéseket kezelők, javítók műszaki vezetője 

végzettségű kollégánk is segíti munkánkat. 

Munkáink során a következő területeken szereztünk jelentős tapasztalatot:  

szenny– és ivóvíz mennyiség– és szintmérések műszereinek telepítése és 

kalibrálása; 

szenny– és ivóvíz mennyiségmérési kampányok bonyolítása; 

ipari méréstechnikai műszerek telepítése, bekötése; 

villám- és túlfeszültség-védelemi rendszerek kiépítése; 

mindennemű erős– és gyengeáramú szerelési munka; 

rendszereinkhez kapcsolódóan kapcsolószekrények gyártása és installálása; 

tűzálló fali kábelátvezetések beépítése; 

világítástechnikai rendszerek kiépítése; 

fűtőkábelek telepítése; 

gázérzékelő rendszerek telepítése; 

földelésellenőrző és sztatikai levezetőrendszerek kiépítése; 

robbanásvédelmi felülvizsgálatok és dokumentációk készítése. 

 

 

 

 

A ROBEX Irányítástechnikai Kft. a fenti feladatokat komplexen is végzi, igény 

esetén minden kapcsolódó munkafolyamattal együtt nyújtja szolgáltatásait. Fenti 

tevékenységeket gyakran végezzük robbanásveszélyes környezetben illetve 

robbanásbiztos kivitelű szerelvényekkel is, csapatunk az ilyen jellegű feladatokra 

is felkészült.  

Általános kapcsolat: robex@robex.hu                                    

 +36 1 431 0424 



Referenciáink 

Az alábbi rövid referencialistával kívánjuk bemutatni szakmai felkészültségünket, fókuszálva a robbanásveszé-

lyes térségekben végzett, illetve víz/szennyvíz-méréstechnikai és villámvédelmi tevékenységeinkre.  

gyengeáramú és műszeres munkák: 

szennyvízméréssel és technológiával kapcsolatos műszerek telepítése 

és felülvizsgálata a Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telep területén 

Chinoin Rt. – Központi Tartálypark irányítástechnikai rekonstrukció 

Richter Gedeon Rt., Biokémia II üzem, szintmérők, Ex REMOTE I/O 

telepítése és üzembe helyezése 

MOL Rt. Algyő, Ex REMOTE I/O telepítése, rétegvíz szabályozás 

szennyvízhálózatokon végzett mérési kampányok: 

Tirgu Mures, Románia (42 db áramlásmérő, 28 db csapadékmérő) 

budapesti főgyűjtők (9 db áramlásmérő, 3 db csapadékmérő) 

Eger (9 db áramlásmérő) 

Érd (3 db áramlásmérő, 3 db csapadékmérő) 

Nagykanizsa (5 db áramlásmérő, 3 db csapadékmérő) 

Botosani, Dorohoi, Románia (7 db mérési pont) 

Caras-Severin megye, Románia (10 db mérési pont) 

Turda, Campia Turzii, Románia (11 db áramlásmérő, 4 db csapadék-

mérő) 

ivóvíz hálózatokon végzett mérési kampányok: 

Caras-Severin megye, Románia (16 db mérési pont) 

Turda, Campia Turzii, Románia (10 db mérési pont) 

elszámolási szennyvíz mérések gravitációs és nyomás alatti rendszerekben: 

Nagykanizsa, GE kifolyó szennyvízmérések 

Zalakaros, szállodák, strandfürdő és élményfürdő 

Győr, Termál fürdő 

Dunaferr kifolyó szennyvízmérés 

Szeged, Oroszlány (szennyvíztelepek) 

Tatabánya, Bridgestone kifolyó szennyvízmérés 

szenny– és ivóvíz mérések gravitációs és nyomás alatti rendszerekben: 

FCSM budapesti monitoring állomások (11 mérőpont) 

FVM nagyátmérőjű gravitációs ivóvíz csatornák 

áramlásmérése (10 mérőpont) 

Dél-Zalai Vízművek 

Műszeres munkák: majzik@robex.hu                                    

 +36 30 664 4472 

Szenny– és ivóvíz mérések: fejes@robex.hu                                    

 +36 30 962 3700 



Referenciáink 

villám– és túlfeszültség-védelmi rendszerek tervezése és kivitelezése: 

Csepel, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep tisztító 

épületeinek villámvédelmi anyagainak szállítása (6 és 12 mé-

teres felfogó oszlopok) 

Győri Likőrgyár túlfeszültség-védelmi rendszerének kiépítése 

EGIS 35. épület villámvédelmi anyagainak szállítása 

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. túlfeszültség-

védelmi rendszerének kiépítése 

Marcali fürdő, szigetelt villámvédelmi felfogó szállítása 

ISD Dunaferr Zrt. Igazgatósági épület villámvédelmi rend-

szerének tervezése és kiépítése (hagyományos és szigetelt 

elemekkel) az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint 

Kecskemét, Mercedes gyár, anyagszállítás és szigetelt villám-

védelmi rendszer kiépítése HVI levezetővel az Energiacent-

rum 2 db 40 méteres kéményén (ipari alpintechnikával) 

Győr, Audi gyár, földelési és potenciál-kiegyenlítő rendszerek 

anyagainak szállítása több épülethez 

MOL Nyrt., földelési, villám– és túlfeszültség-védelmi belső 

standard-ek kidolgozása 

Bátaapáti, nukleáris hulladéklerakó villámvédelmi anyagai-

nak szállítása 

Pécs, Pannon Hőerőmű, irodaház villámvédelmi anyagainak 

szállítása 

Kecskemét, Mercedes gyár, túlfeszültség-védelmi anyagok 

szállítása a tűzjelző rendszerhez 

ISD Dunaferr Zrt. Gáznyomás-fokozó épület villám– és túlfe-

szültség-védelmi rendszerének tervezése az MSZ EN 62305 

szabványsorozat szerint 

Villám– és túlfeszültség-védelem: kusnyar@robex.hu                                    

 +36 30 473 3728                         



Referenciáink 

földelésellenőrző és sztatikai levezető rendszerek szállítása és kivitelezése: 

BorsodChem - földelésellenőrző rendszer; földelőcsipeszek 

MOL FER tűzoltóság - tűzoltóautóra szerelhető földelésellenőrző és 

sztatikai levezető rendszerek 

MOL - földelés-ellenőrző és sztatikai levezető rendszerek 

DSM Hungary - földelés-ellenőrző rendszer 

Givaudan Hungary - földelőcsipeszek 

Richter Gedeon - földelőcsipeszek 

Xellia - földelőcsipeszek 

Chinoin - földelőcsipeszek  

villamos fűtési és fagymentesítő rendszerek kivitelezése: 

Hankook, Dunaújváros (1700 méter fűtőkábel) 

Aquaworld, Káposztásmegyer (500 méter fűtőkábel) 
Mátrai Erőmű 
Foktői növényolajgyár (7000 méter fűtőkábel) 

robbanásbiztonság-technikai, szabványossági, érintésvédelmi és villámvédelmi 

felülvizsgálatok: 
FCSM, Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep 

Bakonykarszt, Veszprémi és Ajkai Szennyvíztisztító Telep és több me-

tános ivóvízkút 

DRV Siófoki Szennyvíztisztító Telep 

Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. Villamos üzeme 

LINDE Magyarország Rt. dunaújvárosi telephelye 

MOL, Algyő - Százhalombatta termék-távvezeték szakaszoló állomásai 

ISD Dunaferr Zrt. több ingatlana 

fali kábelátvezető rendszerek: 

Richter Gedeon Nyrt., Dorog 

MOL Nyrt., Algyő, SZBT 

EGIS, Budapest, Körmend 

TEVA, Debrecen 

BorsodChem 

Földelésellenőrzők: kisferenc@robex.hu                                    

 +36 30 819 9830 

Villamos fűtés/fali kábelátvezetők:  majzik@robex.hu                                    

 +36 30 664 4472 



További termékek, képviseletek 

Hanovia: egyre szélesebb körben felhasználásra kerülő, korszerű, 

vegyszermentes UV fertőtlenítési technológia  

 

 

EgaMaster: gyújtószikramentes kéziszerszámok robbanásveszélyes 

munkaterületekre  

 

 

GFG: mobil és fix gázérzékelők 

 

 

BM Tecnologie:  külső ultrahangos szenny- és ivóvíz méréstechnika 

 

 

i.safe MOBILE: robbanásbiztos kivitelű mobiltelefonok és kézi 

számítógépek 

 

 

ATMI: ipari és robbanásbiztos kivitelű úszó– és szintkapcsolók, víz, 

szennyvíz, agresszív és kevésbé agresszív folyadékok (olaj, 

üzemanyag, sav, alkohol, stb.), valamint porok szintjének jelzésére 


