PROJEKT CÍME:
LED alapú világítástechnikai termékek gyártásának technológiai innovációja a
PHILIPS tamási gyárában
PROJEKT LEÍRÁSA:
A PHILIPS IPSC TAMÁSI Kft. 496.227.824 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv „Vállalatok komplex technológiai innovációjának
támogatása”
című
pályázati
kiírás
keretében.
Az
1.169.796.210
Ft
összköltségvetésű beruházásból a csarnokok átalakítása, az oldószeres festő
áttelepítése, tesztelő labor építése, valamint porfestő üzem, sóköd kamra és
szemcseszórógép beszerzése valósul meg.
A Philips Tamásiban található, világítástechnikai eszközöket gyártó üzeme 2010. februártól
működik Philips IPSC Tamási Kft. néven önálló jogi személyként Magyarországon. A
vállalkozás nyertes projektjének célja, hogy jelentősen növelje komplex innovációs
kapacitását a LED alapú világítástechnikai rendszerek fejlesztését végző K+F részleg
létrehozásával, valamint az egyedileg testre szabható LED-technológiájú megoldások
gyártási kapacitásának kialakításával. A gyáregység európai szintű termelési központtá
kíván válni 3 éven belül a nagymértékben testreszabott termékek szállítójaként.
A projekt fő tevékenységei az alábbiak:
• 1-es és 4-es csarnok átalakítása,
• oldószeres festő átalakítása és áttelepítése,
• tesztelő labor építése,
• porfestő üzem, sóköd kamra és szemcseszórógép beszerzése.
A projekt eredményeképpen egy előremutató, komplex technológiai innováció valósul meg a
szükséges, piacon elérhető legmodernebb berendezések beszerzésével, a gyártáshoz
szükséges infrastrukturális beruházás megvalósításával, így a projekt eredménye biztosítja
a beruházás hazai és nemzetközi sztenderdeknek való megfelelőségét mind
infrastrukturális, mind termékfejlesztési szempontból. A projekt innovációs eredménye,
hogy lehetővé válik a LED-termékek nagyfokú testreszabhatósága, a hagyományos
gyártástechnológiához képest lerövidül a fejlesztési idő, és javul az egyedi megoldások
megbízhatósága. Olyan fejlesztő- és gyártókapacitás jön létre, amely által a vállalkozás
középtávon piacvezető LED-világítástechnikai egyedi, testreszabott termékeket és
megoldásokat tud szállítani ügyfeleinek.
A projektben a Kft. 12 munkatársa, 8 fejlesztő és 4 technikus vesz részt, a projekt során
felmerülő K+F bérköltség összesen 81.832.450 Ft. Az infrastrukturális munkák a 4-es
csarnok és a labor építésével kezdődnek meg, a teljes kivitelezés várhatóan 2013.
novemberben fog befejeződni. Az eszközök beszerzésére a projekt során folyamatosan kerül
sor.
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