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A Profigram Kft. 144 982 499 forint uniós támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program (továbbiakban: GOP) keretén belül Piacorientált kutatás-
fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv 
keretében. A 207 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból Pro-Ergo 
Bio rendszer bevezetésére kerül sor.

A Profigram Kft. 1998-ban alakult, 10 éve kínál teljes körű megoldásokat az ipari 
irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Elsődleges tevékenységi területeink az 
energetika és annak kiszolgáló technológiái. Erősségünk a mérés- és vezérléstechnika 
megoldásai a vevők egyedi igényeihez igazítva, az adott feladatokra szabottak. Az elmúlt 7 
évben kiemelkedő gyakorlatot szereztünk speciális ipari rendszerek programozásában, 
különböző típusú rendszerek közötti kommunikációs megteremtésében, tartályban tárolt vagy 
csőben áramló folyékony szénhidrogének méréstechnikai elszámoló rendszereinek 
létrehozásában. A megjelenő rendszerek és vezérlők széles választékát alkalmazzuk.

A projekt célja, hogy egy olyan kapcsolatot teremthessen az automatika rendszer és a 
kezelője között, amelynek segítségével az automatika rendszer figyelemmel tudja kísérni a 
kezelőjének az állapotát, és a tevékenységeit naplózni is tudja. Erőművi vezérlő rendszereknél 
az operátor figyelme ill. figyelmetlensége alapvetően határozza meg a rendszer üzemi és 
vészeseményeinek kezelését. ProErgo-Bio rendszerünk érzékeli az operátor állapotát, és 
szükség esetén intelligensen reagál rá. Képes érzékelni, ha az operátor fizikai aktivitása 
kritikus szint alá csökken és ilyenkor aktivitás fenntartó cselekvésre késztetheti.
A ProErgo-Bio rendszerrel csökkenthető az automatizálási rendszer kezelői hibáinak száma, 
amely nagy értékű rendszereknél kiemelt jelentőséggel bír, hiszen egy-egy kezelői hibának 
több száz milliós, vagy nagyobb kár is lehet az eredménye. Az üzemeltető így biztosabb lehet 
az automatizálási rendszer és a kezelő közötti összhangban, amelyet ergonómiai kutatási 
részünk biztosít. 
 Rendszerünkhöz olyan tervezési metódust és hozzá kapcsolódó programrendszert hozunk 
létre, amelyet az egyes automatizálási projektek fejlesztése során- a vevői igényeknek 
megfelelően- könnyen fel lehet használni és minimális egyedi fejlesztési idő alatt a speciális 
vevői igényekre lehessen szabni. A nevezett ProErgo-Bio programrendszer elemei kihasználják 
a jelenleg elérhető legmagasabb szintű PLC hardver és fejlesztő rendszer lehetőségeket és a 
legmagasabb szinten szolgálják ki a kezelőket, a ma használatos kezelői ill. alkalmazói 
igényeknek megfelelően. A projekt kiemelten épít az elmúlt évek K+F fejlesztéseire, amelynek 
során a cég fontos tapasztalatot szerzett az Óbudai Egyetemmel való közös kutatással az 
ergonómikus automatizálási rendszerek területén.
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