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Sajtóközlemény
A Wago Hungária Kft., a csatlakozástechnikai és automatizálási megoldásairól ismert német Wago
Kontakttechnik GmbH magyarországi leányvállalata, március 8-án sajtótájékoztatót tartott a budaörsi
Holiday Inn Hotelben, ahol ismertette a cég 2016-os eredményeit és bemutatta újdonságait.
Fodor Róbert ügyvezető a cég eredményeinek dinamikus növekedéséről számolt be, melyet az előző
évhez viszonyított 13%-os forgalomnövekedés is megerősít, ezzel a hazai értékesítés elérte az 1,8
milliárd Forintot. Az új bontható vezeték összekötő termékcsalád a tavalyi év folyamán osztatlan sikert
aratott a piacon. Nem meglepő, hogy a WAGO márkanevet ezáltal sokan a kiváló minőségű vezeték
összekötőkkel azonosítják, azonban a vállalat mára már sokkal több ennél. Mostanra új irányvonalak
határozzák meg a cég működését. A WINSTA (a Wago installációs rendszere) mely a kórházak,
középületek, irodaházak világításának és energiaelosztásának szereléstechnológiáját reformálja meg,
olyformán, hogy az átlagos szerelési időt akár a negyedére csökkenti. Emellett az energiamenedzsment
is kiemelten fontos téma manapság. Az energia felhasználás optimalizálására, és a költségek
csökkentésére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vállalatok, erre a WAGO „Plug and Play” alapon
működő utólagosan installálható automatizálási rendszere kiváló megoldást nyújt, ami bármely fejlett
vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódik és akár a gyártásról, akár az épületek energiafelhasználásáról
könnyen, egyszerűen információt tud nyújtani. Legvégül az épületautomatizálás is egy fontos pillér a
WAGO jelen és jövő életében, hiszen majdnem minden egyszerűbb és összetettebb
épületautomatizálási feladatot el lehet végezni WAGO megoldásokkal. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint, hogy a PROFIGRAM Kft. a WAGO BACnet kontrollereit választotta projektjéhez, Budapest
hőközpontjainak automatizálásához, mely pályázatot a Főtáv Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
megbízásából vitt véghez, illetve a Magyarországon jelen lévő két legnagyobb német autógyár is a
WAGO flexROOM® rendszerét választotta a gyáregységeik világításainak vezérléséhez.
A különböző ágazatok újdonságait a termékmenedzserek ismertették.
Roderman József csatlakozástechnikai termékmenedzser bemutatta az új, NYÁK-ba ültethető
sorkapcsokat, melyek révén olyan átfogó termékportfólió jöhetett létre, amely tökéletesen megfelel
napjaink teljesítményelektronikai kihívásainak. A sorkapcsok mellett a jelöléstechnika újdonságairól is
szót ejtett, mint például a Smart Printer kiegészítőjeként megjelent új vágó adapter, ami többféle
jelölőanyag automatikus vágását biztosítja. Végül, de nem utolsó sorban a Winsta dugaszolható
technológiáról hallhattunk, ami forradalmasította a villamos installációt: segítségével egyszerűbben,
gyorsabban, kevesebb szakember igénybevételével kivitelezhető a szerelés, hiszen a mindenki által
ismert „Plug and Play” alapon működik.
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A folyamatos innovációk ugyan úgy igazak az automatizálási üzletágra is, mint a csatlakozástechnikára.
Buskó Gábor automatizálási termékmenedzser ismertette a WAGO új világítás vezérlését, ami
intelligens megoldást nyújt nagy terek világításának kivitelezésére. Szó volt továbbá az Energy Data
Management applikációról, ami egy új megközelítése az adatok egyszerű és hatékony mérésére,
gyűjtésére .
Az interfészek terén is több újdonságot tartogatott számunkra a vállalat: mint például a 857-569
teljesítmény jelátalakító, ami lehetővé teszi áram és feszültség egyidejű mérését, amelyből kiszámítja a
teljesítményt, és szabványos analóg kimeneti jellé alakítja azt. Emellett bemutatásra kerültek az
egycsatornás, elektronikus kismegszakítók is, amelyek 6 mm-es szélességű tokozásukkal a
legvékonyabb egycsatornás kismegszakítók a piacon. Újdonság továbbá az áram és feszültségmérő
pont, ami könnyen csatlakoztatható a 95 mm²-es nagyáramú sorkapcsokhoz.
Az sajtótájékoztató a már hagyománnyá vált díjkiosztó ünnepséggel zárult, ahol a WAGO azon
partnereit jutalmazta, akik kiemelkedő eredményt értek el a 2016-os évben. Két forgalmi kategóriát
díjaztak, az elért legnagyobb értékesítés és a legnagyobb forgalomnövekedés alapján. Minden
kategóriában az első három helyezettet jutalmazták, emellett kiosztásra került egy különdíj is a
Profigram Kft. részére, mint a WAGO Kiemelt Automatizálási Partnere.

