
Az Ön stabil háttere a gyártás mögött!
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Az RTC Automatika Kft. 2004-ben kezdte meg tevékenységét Budapesten. 
Kezdetben kizárólag külföldi partnercégek képviseleteként, majd később egyéni 
profilok erősítésével, kiépítésével definiálta magát a magyar ipari és szervezeti 
piacon.

Küldetésünk
Célunk, hogy minden olyan vállalat, amely működésének alapvető követelménye 
a folyamatos gyártás vagy rendelkezésre állás, megismerje szolgáltatásunkat 
hazánkban. Mindezt több, mint 30 éves szakmai tapasztalat és mérnöki igényesség, 
magas műszaki képzettség támogatja. 

Ügyfélközpontú szemléletmód
Számunkra a legfontosabb, hogy az elénk tárt problémákra több megoldást 
igyekezzünk kínálni, hiszen amikor minket megkeresnek, már gyártósorok állhatnak 
tétlenül. A vállalt határidőket maximálisan próbáljuk tartani, a kedves ügyfél folyamatos 
tájékoztatása mellett.

Cégünk főbb profiljai
Ipari elektronika szerviz szolgáltatás budapesti, professzionálisan felszerelt 
műhelyünkben. Árbevételünk nagy részét fordítjuk tesztberendezések 
beszerzésére, igyekszünk minden problémára megoldást találni.

Cégünkről



LAMTEC professzionális tüzeléstechnikai megoldások vezérképviselete és 
viszonteladása.

Valódi Real-Time OS alapú felügyeleti rendszer, a REALFLEX SCADA rendszerek 
vezérképviselete és viszonteladása.

Kivételes megbízhatóságot igénylő ipari megoldásokhoz a QNX OPERÁCIÓS 
RENDSZER és fejlesztőeszközök, beágyazott és valósidejű alkalmazások 
képviselete és viszonteladása.

MEN Micro - professzionális ipari számítógépek 
vezérképviselete és viszonteladása, melyek olyan speciális 
hardverek amik jól tűrik a rázkódást, ütést, kültéri jellegű 
felhasználási, ill. szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

kiemelt területeink



ipari elektronikai szerviz
Szinte bármilyen típusú elektronikus ipari eszköz, vezérlőegység javítá-
sában segítséget tudunk nyújtani Ön és partnerei számára. Minden javí-
tásra átadott eszközt funkcionálisan tesztelve szállítunk vissza, ezért Ön 
olyan ritka alkatrészeket is könnyedén tarthat raktáron, amelyek beszer-
zése már problémás.

Ennek köszönhetően stabil üzemeltetési 
hátteret biztosíthat a gyártóberendezé-

sei számára. 
A legtöbb javítóműhely csak az 

elektronikus berendezés 
egyes alkatrészeinek mű-

ködőképességét tudja 
ellenőrizni. Ez a mód-
szer a programozható 
eszközöket is tartal-
mazó berendezések 
esetében nem mindig 
ad megfelelő meg-
oldást. Amennyiben 
rejtett hibákra szeret-
nénk fényt deríteni, 
úgy a hibakeresés 
csak üzemi körül-
ményeket reprodu-
kálva lehetséges.  

Mi a teljes beren-
dezés funkcionális 

tesztjének módszerét  
alkalmazzuk, amely   

képes a rejtett, összetett 
 hibák felderítésére is. 

1 év teljes körű garanciát vállalunk minden általunk javított  
készülékre.



A legtöbb régebbi típusú, már nem gyártott 
ipari vezérlőegység elektronikai javításával 
folyamatosan állunk az Ön rendelkezésére, 
mint például.:

 PLC-k, AC/DC, Servo Drive-ok,  
Frekvenciaváltók, Lágyindítók

Servo motorok, Jeladók,  
Léptetőmotorok

 Speciális CNC szerszámgép  
vezérlőegységek ( CNC controllers for 
machine tools)

 Tápegységek, Ipari megjelenítők,  
Kezelőfelületek (HMI), Terminálok

 Folyamatirányító egységek és műszer 
egységek, Nyomtatott áramkörök (PCB)

 Távadók, Interfészek, Speciális  
vezérlő elektronikák stb.



Szerviz-csere készülékek biztosítása
Esetleg egy rég megszűnt típusú, már nem gyártott vezérlőmo-
dult, PLC alkatrészt, szervo-egységet, frekvenciaváltót keres?

Szerződési lehetőségek/ Karbantartási szerződés
Ügyleteink egyre növekvő része magában foglalja az azon-
nali cserét és a szükséges felszerelés és részegység biztosí-
tását. Készleten tartunk nagy mennyiségű felújított, bevizs-
gált PLC modult, vezérlőegységet, szervomotort, amelyek a 
gyártói árakhoz képest jelentősen alacsonyabb áron állnak 
az Önök rendelkezésére. Minden megvásárolt és becserélt 
tételre is teljes 12 hónapos garancia vonatkozik.

Használt, felújított tételek beszerzése  
1 év teljes körű garanciával
Az RTC Automatika Kft. széles belföldi és nemzetkö-
zi kapcsolati hálóját az Ön rendelkezésére bocsátja, 
hogy hiánycikkeit pótolni tudja a lehető leggyorsabban 
és költséghatékonyan, ezzel redukálva a szükségtelen 
állási időkből származó termelési veszteségét.

Értékesítés, 
cserelehetőség 



ABB AC TECHNOLOGY ACOPOS 
ACTUS AEG ALSTOM 
ALLEN BRADLEY  ANDOVER  AMK 
ANDOVER BAUMÜLLER BAUTZ 
BBC BERGER BERGER LAHR 
ELAU BINDER BLOCK  
BOSCH BYSTRONIC CONTROL TECHNIQUES 
CYBELEC DANFOSS EUCHNER 
FANUC GOULD MODICON  HEIDENHAIN 
INFRANOR JETTER KEBA 
KOLLMORGEN KONE KUKA 
LAUER LENZE LEYBOLD 
LUST MAZAK MOELLER 
MOOG NEC NORD 
NORDAC NSK OKUMA 
OLICORP OMRON OREMOR 
PANASONIC PHILIPS PILZ 
REXROTH  HYDRAULICS SANREX 
SPRECHER-SCHUH SEIDEL SEW 
SICK SIEMENS STROMAG 
TELEMECANIQUE YASKAWA

Szervo hajtások – Frekvenciaváltók
Főbb márkák



ABB AEG ALLEN BRADLEY  
AMK ANDOVER BAUTZ 
BBC CETACT BECKHOFF 
BINDER BOSCH BYSTRONIC  
CONTROL TECHNIQUES DANFOSS ELAU  
EUCHNER EUROTHERM FANUC
GROSHOPP HEIDENHAIN INFRANOR 
JETTER KEB KOLLMORGEN 
KONE LENZE LEYBOLD 
LUST MAZAK MINICONTROL 
MITSUBISHI MOOG  MOTOR POWER COMPANY
NEC OLICORP OMRON 
OREMOR PARKER PHILIPS 
PILZ REXROTH  SANREX 
SPRECHER-SCHUH SEIDEL SICK 
SIEMENS STROMAG UNIOP  
YASKAWA

Szervo motorok
Főbb márkák



Érintőképernyők- Kompakt számítógépek
Főbb márkák
AEG                         ALLEN BRADLEY  ALSTOM     
AMK ECKELMANN  INDRAMAT 
INFRANOR KONE   LAUER LENZE   
LEROY SOMER MOOG   OMRON   
OREMOR PHILIPS   RELIANCE ELECTRIC 
SIEMENS  SPRECHER-SCHUH STROMAG  
UNITRONICS TELEMECANIQUE  VEXTA   
VISION   

PLC Ipari számítógépek – CNC vezérlés
Főbb márkák
ABB ALSTOM   ARBURG 
ALLEN BRADLEY  BALDOR   BERGES   
BECKHOFF  FAGOR   GOULD MODICON 
GROSCHOPP GWK              HEIDENHAIN 
INFRANOR MOELLER  MOOG                 
ORBOTECH  OMRON   PHILIPS 
PILZ RELIANCE ELECTRIC    SIEMENS 
SPRECHER-SCHUH STROMAG  TELEMECANIQUE  
VISION       



Egyedi eszközök javítása

Az RTC Automatika Kft. márkafüggetlen szervizében az Ön egye-

di eszközeit bevizsgáljuk és javítjuk. Ingyenes bevizsgálás után 

készítünk egyedi árajánlatot a javítás költségeiről. Kérés esetén 

műszaki problémáit helyszíni hibafeltárás során elemezzük, majd 

igény esetén javítjuk. Cégünk ingyenes bevizsgálás után készít 

árajánlatot a javítás költségeiről.



RTC Automatika Kft. 
1143 Budapest, Tábornok utca 27.

Telefon: +36 70 639 5608 
+36 1 422 0561

skype: rtc.automatika
service@realtimecontrol.hu

www.realtimecontrol.hu

Elérhetőségeink


