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Az AEG-t 1887-ben Emil Rathenau alapította. Els évtizedeinek folyamán a vállalat gyorsan és
látványosan egy jelent s, nagy nemzetközi konszernné fejl dött. Az AEG 170 000 munkatársat
foglalkoztatott, nagy részüket Berlinben.
Az AEG Industrial Engineering ipari, energiagazdálkodási és közlekedési villamos berendezésekkel
foglalkozó vállalat. Az AEG Industrieanlagen hagyományos székhelyén, a berlini Hohenzollerndammon található. Szoros kapcsolatban állunk a jelenlegi és egykori AEG gyárakkal.
Berendezéseink súlypontja a meghajtó- és automatizáló rendszerek, kapcsolóberendezések és
kapcsolókészülékek,
transzformátorok
és
generátorok/turbinák,
gázmotordízelgenerátorberendezések az energiael állításban, valamint az általános ipari elktronika, magas és
alacsonyfeszültség kompenzáló berendezések terére esik.
Szabad képvisel inkkel és külföldi AEG társaságainkkal közösen elégitjük ki vev inket és a piaci
igényeket úgy a belföldi mint a nemzetközi piacokon. Úgy alkatrészeket, mint új vagy átépitett,
korszer sített berendezéseket is szállitunk ipari vev ink számára. Tanácsadás, mérnöki
tevékenység, projektálás egésziti ki ajánlatunkat. Munkatársaink szakmai tudása és a világszerte
szállitott és elismert AEG vonat, hajó, er
és ipari berendezések és rendszerek ismeretei külön
el nyt jelentenek vev ink számára. Ezáltal kompetens, konkrét ajanlatot adhatunk az AEG
berendezések és rendszerek átépítéséhez, valamint alkatrész megoldásokhoz is.
Vállalatunk AEG berendezéseket, rendszereket szállit, üzembehelyezi ezeket és elkíséri vev it a
termelés megkezdéséig. Szakmai tanácsadásunk segít az energiamegtakarításnál nagyobb
szivattyúk és ventilátorok meghajtásánál. Továbbá kínálunk After-Sales-Service-t, ellen rzést,
karbantartást, traininget és javítást a meglév AEG komponenseken felül, úgymint Kanis- turbinákon,
transzformátorokon, kapcsoló berendezéseken és egyéb AEG-részeken. Szolgáltatásainknak
köszönhet en ügyfeleink hosszabb távon és hatékonyan üzemeltethetik jelenleg már m ködésben
lev berendezéseiket, rendszereiket.
Partnereinkel közösen szállítunk alumínium/réz elektrolízist és poly- szilikon gyártó gépeket valamint
gépeket az acéliparnak (pl. EAF Elektroanlage a „fényíves“ acélkohóknak), er
veket,
komponenseket, komplett f er
veket, vízer
veket, gázolaj szükségáramagregátorokat,
gázmotor gensets valamint statikus és dinamikus megszakításmentes áramellátási rendszereket és
energiaelosztó berendezéseket.

Munkaterületek:
Energiagenerálás és energiaelosztás T&D
•
•
•
•
•
•
•

Megszakításmentes áramellátási rendszerek akkumulátor- managementtel vagy rotációs
megszakításmentes áramellátási / centrális akkumulátor rendszerekkel
Konverter 50 Hz-t l különböz , pl. 60Hz vagy 16 2/3 Hz frekvenciák el állítására
Alacsonyfeszültség rendszerek és berendezések
Magas- és középfeszültség kapcsoló készülékek, berendezések és
transzformátorállomások
Kompenzációs berendezések az ipar, közlekedés és energiaellátók részére.
Vizsgálatok és mérések középfeszültség hálózatokon
Energiaelosztó transzformátorok és speciális kohó kályha trafók/folytótekercsek valamint
egyenirányító transzformátorok
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Ipari komponensek és Elektronika
•
•

Kondenzátorok, folytótekercsek, kapcsolók, véd k, aktiv sz k, szabályozók
AEG ellenállások indítók, daruk valamint vonatf tések részére.

Meghajtási technika és automatizálás

Közlekedéstechnika (Rolling stock and fixed Installations)
•
•
•
•
•
•

Ellenállások, f berendezések, érintkez k, egy- és többpólusú egyenáram véd k,
magasfeszültség véd k AC/DC
Akkumulátor tölt k vonatok részére, valamint egyéb komponensek vasutak számára
Motorok elektromos mozdonyok, metrók, HÉV részére
Dízel áramfejleszt k étkez kocsikhoz és “rolling stock” energia ellátására
Vasúti áramellátás 16 2/ 3 Hz vagy 50Hz vagy egyenáram a helyi és távolsági forgalom
részére
Min ségirányítás helyi és regionális közlekedési üzemeltet knek

Hennigsdorf

Hohenzollerndamm

További információk weboldalunkon: www.aeg-ie.com
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