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PowerFlex 400 AC Drive 
להפעלה אופטימלית של משאבות ומאווררים

 Allen-Bradley מתוצרת   PowerFlex 400 ה-  לווסת 
ליישומי  במיוחד  שנבנו  ותכונות  מאפיינים  של  סט  ישנם 
משאבות ומאווררים כגון בקר PID מובנה, מבחר עקומות 
צריכת  של  תבניות  היוצרות  ומשאבות  מאווררים  עבור 
יורדת  הדרישה  כאשר  “שינה”  מצב  מופחתת,  מתח 

מתחת לסף שנקבע ועוד.
את הכתבה המלאה ראה בעמוד 3



PowerFlex 400 AC Drive

להפעלה אופטימלית של משאבות ומאווררים
טל קידר

לווסת ה- PowerFlex 400 מתוצרת Allen-Bradley ישנם סט של מאפיינים ותכונות שנבנו במיוחד ליישומי משאבות ומאווררים 
כגון בקר PID מובנה, מבחר עקומות עבור מאווררים ומשאבות היוצרות תבניות של צריכת מתח מופחתת, מצב “שינה” כאשר 

הדרישה יורדת מתחת לסף שנקבע ועוד.

תכונה נוספת היא Auxiliary motor control. תכונת ה- Auxiliary motor control מאפשרת הפעלה של עד שלושה מנועי עזר 
)כל מנועי העזר כבויים  יציאת המערכת נעה מ-0%   .PowerFlex 400 )line started motors( בנוסף למנוע המחובר לווסת ה- 
והמנוע המחובר לווסת בתדירות 0( עד ל- 400% כאשר כל מנועי העזר מופעלים והמנוע המחובר לווסת פועל בתדירות מירבית.

בקר PID אינגרלי משתמש באות משוב על מנת להתאים  את מהירות המנוע המחובר לווסת המהירות לאות זה. כאשר הדרישה 
 Auxiliary motor ידי מנגנון ה-  PowerFlex 400 נע במהירות מירבית מנועי העזר מונעים על  עולה והמנוע המחובר לווסת ה- 
נוספת. כאשר דרישה כזו מגיעה  control, במקביל מפחית הווסת את תדירות המנוע המבוקר על מנת להיות ערוך לדרישה 
הווסת מגביר את מהירות המנוע המחובר אליו ומפעיל מנועי עזר נוספים לפי הצורך. כאשר הדרישה יורדת מנועי העזר מופסקים 

ותדירות המנוע המחובר לווסת תעלה על מנת לפצות על הפסקתם.
יותר( והמערכת תמשיך  )או  יחיד  )חיגור( לכל מנוע, כך שניתן להוציא מכלל פעולה מנוע   InterLock ישנה אפשרות ל-  בנוסף 
לפעול, כמו כן קיים מנגנון החלפה אוטומטי בין מנועים המבטיח שחיקה שווה ביניהם על ידי החלפה מחזורית. לאורך זמן כל מנוע 
במערכת יהיה מחובר לווסת ה- PowerFlex 400 וגם ישמש בתור מנוע עזר המחובר לקו ה- AC. כאשר מתבצע חילוף אוטומטי 
המנוע המחובר לווסת ייעצר והמנוע הבא בתור יחובר לווסת. המנוע שהיה מחובר לווסת יחובר לקו ה- AC )כל זה מתבצע בצורה 

אוטומטית בעזרת מגעים חשמליים(.

מפלס גבוה הפעלת ארבע משאבות:מפלס נמוך הפעלת שתי משאבות:

גז-כרומטוגרף  לגז טבעי

הסדרה החדשה NGC 8200 של ABB כוללת  חדשנות ופריצת דרך 

טכנולוגית... למכשור יכולת לנטר עד 4 זרמים  ומספק נתונים רבים 

כולל ערך קלורי של גז טבעי ,  C6+,C9+ , WOBBE, נקודת טל 

של HC , SPEED OF SOUND ועוד.

המכשור עצמו מודולארי ועמיד ומיועד להתקנה חיצונית עם קיט  

להתקנה על קו הגז . התועלת: ללא צורך בביתנים ולא לוח.

ניתן לקבל את המכשיר עם מערכת דגימה וגשש להתקנה בקו 

המערכת מסופקת עם  3 שנות אחריות .

למכשיר מגוון תקשורת נרחב כגון ETHERNET ,MOSBUS. ואחרים.

התקנות הנפוצות הן בתחנות הפחתת לחץ התועלת יכולת התחשבנות בין הגורם המספק לגורם המקבל ובקרה על כמות 

האנרגיה הנצרכת, הדבר נכון גם בקווי  כניסה לטורבינות גז ועוד .

כמו כן, מספקת קונטאל מחשבי זרימה FLOW COMPUTER, אף הם מתוצרת ABB אשר מתחברים בתקשורת לכרומטוגרף 

וכמו כן למדי ספיקה מסוגים שונים ) אולטראסוני טורבינה ועוד(, אשר שולחים את המידע למחשב הזרימה ב PULSE ו/או 

בסיגנל של  4-20 , או בתקשורת, אז מחשב הזרימה מחשב את הנתונים, החישובים נעשים עם מענה לסטנדרטים שונים כגון 

AGA- 7, תקני ISO ועוד ומגיע במגוון רחב של זיוודים.

הטמעה, אינטגרציה,  תמיכה טכנית, הפעלה ושירות ניתנת ע”י מחלקת ההנדסה והשירות של קונטאל .



קונטאל ITS השלימה את שלב א’ בפרויקט
ליישום פתרונות תוכנה לניהול הייצור

במפעלי אבן קיסר.

הוטמעו  החברה  של  התוכנה  פתרונות 

במפעלי אבן קיסר שבקיבוץ שדות-ים 

ובפארק התעשייה בר-לב

הייצור  לניהול  ITS, ספקית פתרונות תוכנה  קונטאל  חברת 
בהטמעת  א’  שלב  סיום  על  הודיעה  קונטאל,  מקבוצת 
 MES (Manufacturing Execution Systems(2-ה מערכות 

לניהול ריצפת הייצור במפעלי אבן קיסר.

הוטמעו  קונטאל  של  הייצור  רצפות  ניהול  מערכות 
אבן  הקוורץ  ומשטחי  לוחות  יצרנית  של  מפעליה  בשני 
באתר כאשר  מדורג,  באופן  התבצעה  ההטמעה   קיסר. 

בקו   2008 באוגוסט  לאוויר  המערכת  עלתה  ים  שבשדות- 
במפעל  האחרון  בקו  המערכת  הטמעת  הראשון,  הייצור 
שבאיזור התעשייה בר-לב, הושלמה לאחרונה ועלתה לאוויר 

בתחילת ינואר 2009.

ומובילה בינלאומית בתחום  חברת אבן קיסר, הינה חלוצה 
באיכות  קוורץ  משטחי  מייצרת  החברה  הקוורץ.  משטחי 
גבוהה, בכפוף לתקני איכות מוצר ואיכות סביבה בינלאומיים. 
משטחי אבן קיסר מתאימים לשימושים וליישומים מגוונים והם 
משווקים ברחבי העולם באמצעות רשת הפצה בינלאומית. 
“המערכת  בארגון  תפעול  סמנכ”ל  יעקב,  דורי  לדברי 
ולמנהלים לקבל תמונת מצב עדכנית  מאפשרת לעובדים 
לצורך  בדיעבד  הייצור  נתוני  את  לנתח  וכן  המתרחש  על 
שיפור התהליכים בעתיד. אנו צופים שיפור ביכולת הייצור, 

יעילות ונצילות גבוהה יותר של נכסי המפעל”.

מערך  של  התחתונה  השכבה  את  מהוות   MES מערכות 
הייצור.  ריצפת  ניהול  של  אופטימיזציה  ומאפשרות   ERP-ה
ITS  “קישור רצפת הייצור  לדברי שי גרשון, מנכ”ל קונטאל 
של המפעל למערכת ה-ERP הוא בעל השפעה מכרעת על 
המפעלים.  הנהלות  של  הארגוני  ההחלטות  קבלת  תהליך 
הן את הכלים הנדרשים לשיפור  המערכת החדשה תעניק 
להתייעלות  ניהוליים  כלים  והן  הייצור  מתקני  של  הנצילות 
ייצור  ריצפת  ניהול  מערכת  של  השמתה  ארגונית.  כלל 
 ,ERP-מתקדמת, המצוידת בממשקים מקוונים למערכות ה
משפרת את שליטת המנהלים בהיבטים השונים של הייצור 

ושל שרשרת האספקה”.

מהמורכבים  הינו  קיסר  באבן  שבוצע  “הפרויקט  ציין:  גרשון 
תאפשר  החכמה  המערכת  בישראל.  שנעשו  והמסובכים 
העסקיות-  בתוצאותיו  מתמיד  באופן  להשתפר  לארגון 
ולסייע בידי הארגון במיוחד בשנת 2009 המאתגרת במשק 

הישראלי”.

מערכות MES של קונטאל ITS משלבות בין פתרונות התוכנה 
 Rockwell מבית  מתקדמת  טכנולוגיה  לבין  החברה  של 

Automation. חבילות אלה מספקות יכולות מעקב ביקורת
יכולת  לצד  הרגולטוריות  התעשיות  עבור   )Audit Trail(
המפעל,  של   ERP-ה מערך  אל  ממשק  וכלי  אינטגרציה 

להעברת נתונים מרצפת הייצור למערכות אלה. 

ככלי לאיסוף נתונים ולניתוחם, מערכות אלה מאפשרות לכל 
ביעילות  ולנהל  לשפר  לשלוט,  במפעל  הניהוליים  הדרגים 
במערכות  מדובר  הנצילות.  הגברת  תוך  הייצור  תהליך  את 
תפקידן  אשר  אחד,  נתונים  בסיס  על  הנשענות  מודולריות, 
לרכז את כל פעילות המחשוב במפעל ולקשר בין מערכות 

המחשוב השונות.

ITS אודות קונטאל
ובקרה  אוטומציה  קונטאל  מקבוצת   ITS קונטאל  חברת 
ייצור ריצפת  לניהול  תוכנה  פתרונות  ספקית   הנה 

פתרונות   .)MES - Manufacturing Execution Systems(
רצפת  שבין  בשכבה  מענה  מעניקים  החברה  של  התוכנה 
הייצור ושכבת ה-ERP. לחברה ניסיון רב בהתקנת מערכות 
כגון  רגולטיבית,  בסביבה  הפועלים  ללקוחות  ייצור  ניהול 
תעשיות המזון והמשקאות, תעשיית הפרמצבטיקה, תעשיות 
יוניליוור, אבן  נמנים:  בין לקוחותיה של החברה  ועוד.  הרכב 

קיסר, דקסון, טרה, ועוד. 
לצד ייעוץ בהגדרת צרכי המפעל, החברה מתמחה בכתיבת 
פי  על  פרויקטים  ותיעוד  בדיקות  מפרטי  טכניים,  מפרטים 
דרישת GAMP )ותקנות 21CFRPartll של הממשל הפדראלי 

האמריקני(.
מערכות  בין  מקוונים  ממשקים  ביישום  מוכח  ניסיון  לחברה 
 SAP, כגון  ERP מובילות  והבקרה לבין מערכות  האוטומציה 

Movex ועוד.

 ,09-7750778 תקשורת,  דורן  בן-חמו,  יעל  נוספים:  לפרטים 
.050-8333137

אוטומציה ובקרה בע”מ

בימים אילו נחתם הסכם שיתוף בין חברת קונטאל לסיסקו.
במסגרת הסכם זה תציע קונטאל את מגוון מוצרי סיסקו כמוצר משלים לפתרונות התקשורת כגון מתגים, מתגים 

תעשיתיים, נתבים, פתרונות אלחוט ועוד.

קונטאל תכסה עם מוצרי סיסקו בעיקר את מגזר התעשיה בארץ, מגזר שכמעט ולא נחדר ע”י שום משווק/מפיץ 
של סיסקו בארץ.

 הסכם שיתוף זה מקנה לקונטאל גמישות רבה יותר בפתרונות 
התקשורת וכן שילוב של מוצר אמין מבית סיסקו היכול להשלים 
של  שבסופו   Rockwell Automation פתרונות  מושלמות  את 

דבר ייתן ללקוח פתרון מושלם עם אבטחה מקסימלית.

כפי שצוין בעלון קונטאל האחרון, חברת סיסקו וחברת רוקוול 
שקדו על פיתוח סדרות המתגים המשותפות – והשכילו לשלב 

כוחות על מנת ליצור סדרת מתגים באיכות מעולה. בפעם הראשונה ניתן לשלב בין יישומי בקרה, לבין רשתות 
האטרנט ללא צורך באחזקת מערכות נפרדות. 

הבקרה  במערכות  הישר  הרשת  מצב  את  לנטר  לראשונה  ומאפשר  מסוגו  מתקדם  הינו  המתגים  מערך 
מכירות  מהנדס  סלימן,  אלון  לדברי  התעשייתיות. 
כבר  לבצע  ניתן  המתג  הגדרת  “את  קונטאל  בחברת 
מתוך תוכנת הבקר, בדיוק באותה דרך בה מגדירים 
כרטיס כניסות או יציאות בבקר – את החיוויים השונים 
של המתג והרשת ניתן לשלב בקלות בתוך דיאגרמת 
בביצוע שם  צורך  זאת ללא  וכל   – הבקר  הסולם של 

עבודת התאמה”. 

שיתוף עסקי בין  חברת קונטאל אוטומציה ובקרה לחברת סיסקו 



Rockwell Automation חברת 
משיקה את היישום 

 VantagePoint 
Factory Talk מסדרת 

 לדיווח מבוסס אינטרנט
של נתוני רצפת הייצור

ממערכות  נתונים  משלבת   FactoryTalk VantagePoint תוכנת 

ומדויקת  ליצירת תמונה מגובשת  הייצור  מידע מרובות של רצפת 

של פעולות רצפת הייצור.

השיקה  בישראל   Rockwell Automation נציגת  קונטאל,  חברת 

הודיעה על השקת FactoryTalk VantagePoint, תוספת חדשנית 

לחבילת המוצרים המשולבת, FactoryTalk, המאפשרת למשתמשי 

 DASHBOARDS קצה להגדיר בעצמם דוחות, מגמות ולוחות מחוונים

ממנפת   FactoryTalk VantagePoint תוכנת  אינטרנט.  מבוססי 

את הפתרון הכולל מסדרת Factory Talk  ואת הטכנולוגיה שהושגה 

באמצעות רכישת Incuity Software על-ידי רוקוול כדי לספק גישה 

 Rockwell Automation של  הן  חשובים,  ייצור  לנתוני  אוטומטית 

ונוחה  חסכונית  בצורה  אחרות,  ובקרה  אוטומציה  ספקיות  של  והן 

לשימוש.

לדברי שי גרשון, מנכ”ל חברת קונטאל אי.טי.אס “באמצעות דפדפן 

Microsoft Office ומחברים  אינטרנט מוכר, ממשקי משתמש של 

 FactoryTalk משתמשי  שלישי,  צד  למערכות  מראש  מוגדרים 

שלהם  המערכות  את  ולהגדיר  להתקין  יכולים   VantagePoint
בתוך שעות ספורות בלבד עם תמיכה טכנית מינימלית”. עוד הוא 

הוסיף כי “גישה זו מאפשרת לעובדים בכל רמה של ריצפת הייצור 

לפקח ולנהל בצורה טובה יותר את הפרודוקטיביות, ולקבל שליטה 

רבה יותר בפעולות מורכבות, כגון חיסכון באנרגיה או יישום שרשרת 

התמיכה  את  משפרת  זו  מערכת  כי  גרשון  הוסיף  עוד  האספקה”. 

מלאי  מניהול   – הייצור  סביבת  של  היבט  בכל  החלטות  בקבלת 

שרשרת  ותכנון  ארגוני  לתכנון  ועד  לאיכות  מייצור  תחזוקה,  ועד 

האספקה.

AMR Research הדגישה את הערך של  בדוח משנת 2008, חברת 

שילוב הטכנולוגיה של Incuity בחבילת FactoryTalk.  “הכלי מספק 

ללכוד  המיועדת  להרחבה,  וניתנת  גמישה  נתונים  מודל  מסגרת 

של  מוגבלת  בלתי  כמעט  קבוצה  בין  מורכבים  קשרים  ולתחזק 

שימושים  היום  למצוא  ניתן  “למעשה,  בדוח.  צוין  נתונים”,  מקורות 

בכלי בתרחישים הקשורים לנפט וגז, ניהול אנרגיה, ייצור מזון וניהול 

באמצעות  הקשר  מקבלים  הנתונים  אלה,  בתרחישים  יצור.  נכסי 

מערכות ERP, MES, LIMS ו-

CMMS יחד עם פרמטרים 
הייצור  מרצפת  טכנולוגיים 

שהגיעו ממקורות ותיקים, כגון מערכות HMI שונות, מערכות איסוף 

נתונים, ובמקרים רבים פעולה זו מתבצעת במתקנים מרובים”.

בגרסאות  יסופק   FactoryTalk VantagePoint היישום 

התכונות  ערכת  את  לבחור  ליצרנים  לאפשר  כדי  מרובות, 

 FactoryTalk הראשונה,  הגרסה  לצרכיהם.  ביותר  המתאימה 

 VantagePoint Line Edition (LE), משלבת נתונים שהופקו על-ידי
Rockwell Automation Integrated Architecture עם מערכות ייצור 

של צד שלישי בפתרון מוכן לשימוש, קל להגדרה ולהתקנה. פתרון 

זה כולל דוחות סטנדרטיים מוגדרים מראש לניהול התקנים, ציוד, 

התראות, אירועים ומערכות בקרה וכן דוחות מנה ודוחות משמרת. 

התומכים  מחוונים  ולוחות  מגמות  לניתוח  יכולות  גם  כולל  היישום 

ליצירת   Microsoft Excel-ב ומשתמשים  עוצמה  רבי  בניתוחים 

דוחות בקלות רבה יותר.

“במצב הכלכלי של היום, יש צורך קריטי בכריית נתונים ממקורות 

שונים בדרך שתספק תובנות ייחודיות לגבי הביצועים העסקיים של 

הארגון ומדדים תפעוליים מרכזיים”, מוסיף גרשון. “לאחר השקעה 

 FactoryTalk תוכנת  של שעות ספורות בלבד בקביעת התצורה, 

VantagePoint LE יכולה לספק למשתמשים דרך חסכונית לקבלת 
מידע זה באמצעות דוחות, מגמות ולוחות מחוונים אינטואיטיביים”. 

האחרונה  התוספת  הוא   FactoryTalk VantagePoint היישום 

מציעה  ה   Factory Talk הפתרונות  חבילת  של  המקיפה  לסדרה 

לרוב  המשותפים  הייצור  תחומי  בששת  מקיפים  עסקיים  יתרונות 

פעולות הייצור. יישומי תוכנה מדרגיים אלה מיועדים להשגת שילוב 

 ,Rockwell Automation של   Logix הדוק עם פלטפורמת הבקרה 

וכן קישוריות מקיפה למערכות צד שלישי ולמערכות ישנות.

Rockwell Automation 
 מוציאה את תוכנת

FactoryTalk ViewPoint

מצב  על  מרחוק  לפקח  יצרנים  יכולים  כעת   –  2008 בנובמבר,   20

 FactoryTalk ViewPoint פעולות רצפת הייצור באמצעות תוכנת

 FactoryTalk תוכנת   .Rockwell Automation חברת  של 

של  ומדרגיות  מונפשות  אינטרנט  בתצוגות  תומכת   ViewPoint
ויישומי   (FactoryTalk View Site Edition (SE הוויזואליזציה  תוכנת 

במהלך  או  מהבית  מהמשרד,   Allen Bradley PanelView Plus
נסיעות, באמצעות כל דפדפן אינטרנט.

תוכנת FactoryTalk ViewPoint היא אחד מהיישומים הראשונים 

למטרות  רזה  לקוח  גרסת  ומכילים  מסחרית  לרכישה  הזמינים 

ייצור, ונבנתה באמצעות טכנולוגיית Microsoft Silverlight החדשה. 

וקבלת  הוויזואליזציה  יכולות  את  מרחיבה  הראשונית  המהדורה 

ההחלטות בזמן אמיתי מעבר ללקוחות FactoryTalk View – עבור 

משתמשים מרוחקים שעבודתם מבוססת על דפדפן.

 ,Internet Explorer (IE)u-ל תואמת  הראשונית  שהמהדורה  בעוד 

ההיפר- נוספים.  ובהתקנים  בדפדפנים  תמיכה  מתכננים  אנו 

חוויה  מספקים   IE של  הניווט  ופונקציונליות  הפעילים  קישורים 

כגון  האופיינית,  הדפדפן  לפונקציונליות  בנוסף  אינטראקטיבית 

‘מועדפים’ ולחצני ניווט קדימה ואחורה.

כהרחבה  בהתחלה  שהוצעה   ,FactoryTalk ViewPoint תוכנת 

באמצעות  פותחה   ,FactoryTalk View של  קיימים  ללקוחות 

טכנולוגיית Microsoft Silverlight – אותה טכנולוגיה שבה השתמשה 

רשת NBC לשידור מקוון של סרטי הווידאו באולימפיאדת בייג’ין.

ולכל  הדפדפנים  לכל  המיועד  תוסף  הוא   Silverlight טכנולוגיית 

ואינטראקטיביים  עשירים  יישומים  המספק  הפלטפורמות, 

ומתעדכן  נטען  זה  תוסף  ניידים.  ובהתקנים  אינטרנט  בדפדפני 

ובכך חוסך זמן למשתמשים. ללא הצורך ב”שרת  באופן אוטומטי 

 FactoryTalk ViewPoint תוכנת   ,Terminal Services של  גדול” 

תוכנת  להתקין  צורך  שאין  מאחר  הכוללת  העלות  את  מצמצמת 

לקוח כלשהי או לתחזק את הפונקציונליות שלה.

של  העקבי  הניווט  עם  יחד  במלואה,  המדרגית  הגרפית  התצוגה 

המשתמש  כאשר  תחרות.  ללא  משתמש  חוויית  מספקים   ,HMI

אפשרויות  על  לוחץ 

 ,FactoryTalk View ביישום 

מציגים  גרפיים  אובייקטים 

עם  אמיתי.  בזמן  התפעוליים  המצבים  או  הנוכחיים  הערכים  את 

כיום,  ביותר  הפופולרי  בדפדפן  המוצגת  הניווט  פונקציונליות 

המשתמשים יכולים ליצור בקלות ‘מועדפים’ ולהתקדם במהירות 

לאורך המסכים באמצעות הלחצנים ‘קדימה’ ו’אחורה’.

דרישה  ומציבה  היצרנים,  בקרב  וגוברת  הולכת  הניידות  “חשיבות 

FactoryTalk View מהתקנים שונים”, אומר  לקבלת גישה ליישומי 

 FactoryTalk “תוכנת  אי.טי.אס.  קונטאל  חברת  מנכ”ל  גרשון,  שי 

ולאינטגרטורים   OEM ליצרני  למנהלים,  מאפשרת   ViewPoint
דפדפן  באמצעות  הייצור  פעולות  את  ולנהל  להציג  מערכות  של 

אינטרנט בלבד מפלטפורמות תואמות רבות”.

והמרוחקים  הניידים  המשתמשים  לדרישות  מענה  לספק  “כדי 

 Rockwell Automation של היום, היינו להוטים לשתף פעולה עם 

על  המבוססת   FactoryTalk ViewPoint תוכנת  בפיתוח 

Silverlight”, אומר כריס קולייר, מנהל כללי של חטיבת אסטרטגיות 
ופעולות ייצור בחברת Microsoft Corporation. “העבודה שלנו עם 

NBC באולימפיאדת בייג’ין הוכיחה שטכנולוגיות Silverlight יכולות 
האינטרנט.  באמצעות  אמיתי  בזמן  וברורה  חדה  גרפיקה  להזרים 

העשירה  המשתמש  חוויית  את  לוקחת   Rockwell Automation
כשהיא  הייצור,  רצפת  למשתמשי  אותה  ומספקת   Silverlight של 

מספקת למשתמשי הארגון נתונים ויזואליים חיים וחדים לגבי פעולות”.

תהליכי  על  מידע  אמיתי  בזמן  ולצבור  לגשת  מעוניינים  “היצרנים 

ייצור כדי להשיג נראות ומודיעין של הייצור”, אומר קרייג רזניק, מנהל 

מחקר בחברת ARC Advisory Group. “תוכנת HMI המשתמשת 

הדדית  בפעולה  ותומכות  רב-תכליתיות  גמישות,  בפלטפורמות 

מספקת  אחרות  פלטפורמות  עם  רזה  לקוח  ממשקי  ומספקת 

באספקת  מרכזי  בתפקיד  נושאת  וכן  הייצור,  של  ומודיעין  נראות 

על  החלים  ומדדים  מרכזיים  ביצועים  מחווני  עבור  קריטי  מידע 

FactoryTalk ViewPoint ממלאת  המפעל כולו. נראה כי תוכנת 

 Rockwell Automation Integrated-דרישה זו וכן מהווה השלמה ל

Architecture, המחלחלת לתוך בסיס משמעותי של התקנות של 
תוכנות הוויזואליזציה של FactoryTalk View Site Edition ומספקת 

לנתונים  לגשת  יכולים  הם  שבאמצעותו  נוסף  כלי  למשתמשים 

קריטיים של רצפת הייצור”.



שדרוג בקרת מיזוג אוויר מהסדרה פוליגיר מתוצרת לנדיס אנד גיר
הוותיקות  המדידות  אחת  היא  ביולוגי  חמצן  צריכת  מדידת 
לקביעת איכות מים ושפכים והינה שיטה סטנדרטית ונמצאת 
השתמשו   1908 בשנת  כבר  כולו.  ובעולם  בישראל  בשימוש 
והנציבות לטיפול בביוב של בריטניה  נהרות  לזיהום  הנציבות 
בבדיקת BOD5 על מנת לקבל מדד כמותי לתוכן האורגני של 
מים ושפכים. בשנת 1912 נקבע שהתקן להזרמת ביוב לנהרות בבריטניה לא יעלה על 20ppm. כמו בבריטניה אך באיחור קל, בשנת 2005 
וועדת ענבר שעסקה בתקנון איכות השפכים שמותרים לשימוש להשקיה והזרמה לנחלים. הוועדה קבעה  התקבלו בישראל מסקנות 

.10ppm בישראל תקן של

עיקרון השיטה הוא הקמה של ריאקטור ביולוגי מוגבל בחמצן ומדידת כמות החמצן שנותרה בו אחרי פעילות ביולוגית של מיקרואורגניזמים 
בוצה  מכניסים  שאליו  לאוויר  אטום  כלי  הוא  הריאקטור  למעשה,  המקורית.  בדגימה  קיים  שהיה  האורגני  לחומר  כמותי  כאינדיקטור 
משופעלת ודגימה ממקור המים שמבקשים למדוד. הכלי נשמר במשך 5 ימים בטמפרטורה קבועה של C200 בחושך מוחלט על מנת 
למנוע תגובות פוטוסינטטיות או תגובות פוטוכימיות אחרות שעשויות להשפיע על מדד החמצן בריאקטור. מניסוי וטעייה התברר שקצב 
צריכת החמצן מתייצב אחרי כחמישה ימים. לאחר חמישה ימים, נמדדת כמות החמצן שנותרה בכלי. ככל שכמות החמצן שנותרה בכלי 
נמוכה יותר, כך כמות החומר האורגני בדגימה המקורית היה גבוה יותר ולהיפך. הדבר נובע מכך שמיקרואורגניזמים צורכים את החמצן 

לחמצון חומר אורגני שהוא חלק מתהליכי הגדילה והתחזוקה הביולוגיים.

במקרים מסוימים נגרמת הרעלה המסה הביולוגית. הדבר עשוי לנבוע מקיום רעלים 
וחומרים אחרים בדגימה שמחסלים את המיקרואורגניזמים. לאור אופי הפעילות, 
מצריך  הדבר  הבדיקה.  תום  לאחר  רק  המסה  הרעלת  מתבררת  רבים  במקרים 

חידוש של המסה הביולוגית וחזרה על כל התהליך מראשיתו דבר שגוזל זמן רב. 

היה  בגרמניה  ה-80  בשנות  שהוקמה   LAR חברת  של  הראשונים  הפיתוחים  אחד 
ה-BIOMONITOR. הביומוניטור הוא למעשה ריאקטור ביולוגי רציף שמחקה את 
פעולת ה-BOD5 הסטנדרטית ומאפשר מדידה רציפה ומדויקת של הפרמטר. זמן 
התגובה של המכשיר הינו 3-5 דקות דבר שמקצר את זמן המדידה הסטנדרטי פי 
יותר מ-2000! יחד עם זאת אין פשרה על איכות הנתונים והקורלציה בין התוצאה 
של הביומוניטור לתוצאה בשיטה הסטנדרטית הינו יותר מ-95%. הדיוק הגבוה מושג 
ידי שימוש בשני אלמנטים. ברמה הביולוגית, נעשה דילול מוגדר של הדגימה  על 
מראש לכמה כלי דגימה שפועלים במקביל במיהולים הולכים ויורדים. למעשה, כך 
מושג חמצון מלא של החומר האורגני כיוון שלמיקרואורגניזמים “אין-ברירה” אלא 
מערכת  ע”י  נעשה  הנתונים  איסוף  הטכנולוגית,  ברמה  הקיים.  בחומר  להשתמש 
גרפי  נתון  ולייצר  מתמטית  מניפולציה  לבצע  יודעת  אשר  בפטנט  ומוגנת  ייחודית 
מיידי שניתן לשמירה ו\או העברה לבקרה מרכזית. חשוב גם לציין כי השיטה קיבלה 

.DIN -ו EPA, TUV-את אישור ה

ניתן  מאוד  קצר  תגובה  זמן  עם  רציף  מדידה  בתהליך  שמדובר  כיוון  ברורים.   LAR של  בביומוניטור  בשימוש  היתרונות 
להזרים  ניתן  המוגדרות  בתקנות  עומדים  והשפכים  במידה  השפכים.  בזרימת  השולט  לברז  המכשיר  את  לחבר 
במתקן לטיפול  השפכים  יועברו  בתקן,  עומדים  ואינם  במידה  האזורי.  שפכים  לטיפול  במתקן  לטיפול   אותם 

 In-House. המשמעות היא הורדה משמעותית של נפח השפכים המטופלים In-House והארכת זמן השהייה של השפכים דבר המעלה 
את יעילות הטיפול כולו. כמות ונפח ההזרמות החריגות מהמפעל יקטנו וכך תקטן כמות הקנסות וההיטלים. כמו כן, המכשור למדידה 
רציפה מתריע על התדרדרות בריכוז ה- BOD כך שלמפעילים יהיה אפשרות להגיב בהתאם ולמנוע את הרעלת המיקרואורגניזמים ואת 

הרעלת הריאקטור העיקרי שמטפל בשפכים. 

 מדידת BOD רציפה
לצרכי בקרה במתקן שפכים

כמו כן, חברת LAR פיתחה מערכת דגימה ייחודית 
דורשת  ואינה  נסתמת  אינה  אשר  בפטנט  מוגנת 
הדגימה  משיכת  הוא  המערכת  עיקרון  תחזוקה. 
בכיוון הפוך לכיוון הזרימה. בשיטה הזו ניתן להזרים 
 0.8mm עד  של  בגודל  חלקיקים  הריאקטור  אל 
ללא סינון! המשמעות הינה קבלת תוצאה מדוייקת 
יותר גם בשפכים קשים שמכילים כמויות גדולות 
של חומר חלקיקי. בפועל נעשה שימוש במערכת 

.LAR הדגימה הזו בשאר המכשירים מתוצרת

אין ספק שהציוד מתוצרת LAR הינו מהמתקדמים 
ונוחות  קלות  למשתמש  ומאפשר  בעולם  ביותר 
בהפעלה, תחזוקה קלה ופשוטה, תוצאות מדויקות 
תפעוליות  בהוצאות  משמעותי  קיצוץ  ומהימנות, 

וכמובן שמירה על הסביבה.

יחייך בנוסטלגיה מהולה באחווה, השמורה לשותפים שעברו ביחד כברת דרך, למשמע השם  כל  בעל מקצוע בתחום מיזוג האוויר 

פוליגיר.  בקר אקלים זה של חברת לאנדיס אנד גיר )Landis & Gyr( הוא בהחלט סמלה של תקופה. מערכות המבוססות על בקרים 

והפכו עד  ביותר בשני העשורים הקודמים,  היו פופולאריות  פשוטים אלו 

רבות,  אוויר  מיזוג  במערכת  הבקרה  בלוחות  שכיחה  לתפאורה  מהרה 

קטנות כגדולות.

את  דרמטית  בצורה  הקטינה  גיר  אנד  לנדיס  מערכת   של  אמינותן 

מיזוג  שמערכות  היא  נמנעת  הבלתי  והתוצאה  הבקרים  של  תחלופתם 

אוויר גדולות ומורכבות הנדרשות לא פעם לדיוק רב בשמירה על ערכים 

נשלטות גם היום על ידי מערכת בקרה מיושנות טכנולוגית, שלא זו בלבד 

שאינה נתמכת כבר שנים על ידי היצרן ולא ניתן למצוא לה חלקי חילוף, 

אלא שגם פיגורה הטכנולוגי של המערכת והבלאי חברת לנדיס אנד גיר 

נרכשה בינתיים על ידי חברת סימנס ומיזוג זה הוליד מגוון  של פתרונות בקרה חדשניים תחת שם המשפחה: סינקו )Synco(. משפחת 

בקרים זו מהווה את המשך פיתוחה האבולוציוני של סדרת בקרי לאנדיס אנד גיר ועל כן ניתנת לחיבור לאותם ברזים ואותם רגשים. כל 

זאת תוך הכנסת שיפורים משמעותיים בדיוק מערכת הבקרה, בתפעולה, בתקשורת, ובהצגת הנתונים. 

השקתן של מערכות ה”סינקו” מאפשרת לבצע שיפור משמעותי 

של מערכת הבקרה למערכת חדשנית שביין מאפייניה:

דיוק רב בבקרה על המשתנים

שליטה מרחוק באמצעות מרכז בקרה

ניהול מתקדם של מערכות שונות כמו :

עבודה על פי לוחות זמנים

הצגת נתונים מקומית ומרוחקת באמצעות טבלאות וגרפים

ניהול מספר יטאות באמצעות יחידת בקרה אחת ועוד

•

•

•

*

*

*

את  דרמטית  משפר  הבקרה,  מערכת  של   שדרוגה 

ביותר  קצר  זמן  תוך  מתבצע  תפקודה,  ואופן   יעילותה 

ובעלות סבירה הודות לשני גורמים עיקריים:

הבקרה  יחידת  של  החלפתה  את  כולל  המערכת   שדרוג 

   בלבד ללא החלפת ברזים, רגשים ושאר אביזרי קצה

בטרם  במעבדה,  ונבדקת  מתוכנתת  הבקרה   יחידת 

מאד  מתקצר  בכך  המערכת  דרישות  פי  על  אספקתה,    

   זמן איתור התקלות ותיקונן בשטח. 

•

•

הבקרים עצמם שומרים על עקרונות מערכת הפוליגיר הישנות במובנים 

בנוסף,  זמן,  לאורך  ואמינות  ובעמידות  ובהתקנה  בתפעול  פשטות  של 

תומכת משפחה זו בשלוש רמות גישה המוגנות על ידי סיסמת משתמש 

ומאפשרת את הצגת הנתונים הרלוונטיים בלבד תוך מניעת שינוי ערכים 

שמורים על ידי משתמש לא מורשה.

בנוסף לאביזרי הקצה הסטנדרטיים שחוברו למערכת הישנה, מאפשרת 

מערכת הסינקו את חיבורם של מגוון אביזרים נוספים כמו שינוי ערך רצוי  

מרוחק, חיבורם של צגים שונים ועוד. 

חברת קונטאל עורכת בימים אלו ימיי עיון מרוכזים בנושא שדרוג מערכות 

הבקרה, האירועים מיועדים  לאנשי אחזקה ובעלי מערכות מיזוג אוויר שברשותם בקרי פוליגיר, המטרה להציג את תהליך השידרוג, 

חשיבותו, תועלתו ואופן ביצועו לצד הדרכה לעניין ציוד קצה הכולל רגשים, ברזים וחידושים נוספים בתחום בקרת מיזוג האוויר.

לפרטים : אופיר כוכבי, יישומים ומכירות, קונטאל בע”מ

איור 3 סכימת מערכת הבקרה 
של סינקו הכוללת יחידת בקרה, 

אביצרי קצה ומרכז בקרה.



PST – Partial Stroke Test – SIL3 –SVI II ESD Masoneilan

Dresser Masoneilan היצרנית הוותיקה של שסתומי הבקר חשפה לאחרונה את: 
Emergency Shout down Device - SVI II ESD שתוכנן במיוחד עבור ניטור 

אבטחת תקינותם של Block Valves המותקנים בצמתים הקריטיים של התהליך.
המצב הנוכחי

נכון להיום מצויד שסתום השמטות/ Shut down Emergency בסולנואיד 
ובמערכת מפסקי גבול בלבד. במצב זה יתכן כשל פעולה הנובע מכשל מערכות 
פנאומטיות או מכאניות בשסתום עצמו. תדירות נמוכה בהפעלתו תביא למצב בו 

יתקע במצבו האחרון.
תקן ה IEC 61508 דורש ביישומים מסוג זה לבצע בדיקה רציפה של השסתום 

ומערכותיו מבלי לגרום להפרעה  לתהליך.
.SIL 3 עבור IEC 61508 עומד בהגדרת תקן SVI II ESD השסתום מהסדרה

ההתקן מאפשר לווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של בדיקת רכיביו 
 Emergency המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים  גם לאחר פעולת ה

באמצעות אפשרות משוב קבוע של השסתום להתקן האמור.

SIL 3 מהו
SIL - Safety Integrity Level

SIL הוא רמה המוגדרת בתקן  להגדרה של דרישות  הבטיחות או 
הסתברויות הבטיחות במערכת המפעלית.

Partial Stroke Test (PST)1מהו
המונח PST אינו מושג חדש,והוא מופיע באפליקציות שונות מזה שנים רבות.
החדשנות בטכנולוגיות ניטור של שסתומי השמטה היא לאגור נתונים באופן 

רציף תוך הסתייעות בתכונותיו של ה Smart Positioner SVI II ואפשרות 
 התקשורת הרצופה עימו

.)HART Device(
במקרים בהם אין בנמצא תקשורת HART או אפשרויות הפעלה כמובא 
מעלה ניתן באמצעות מערכת ה Build in Push Bottom לבצע בדיקת 

תקינותם של מרכיבי שסתום הבטיחות המפעיל הפנאומטי, עומס וכוח 
הקפיצים, חיכוך אטם הציר ופרמטרים אחרים באופן מחזורי ובזמן נתון 

וללא תלות בתקשורת חיצונית
ה PST מאפשר ביצוע דיאגנוסטיקה במספר שלבים:

 * סגירה מדורגת של השסתום המנוטר ממצבו הפתוח לסגור 
 Stem למדידת מהירות התגובה וכן זיהוי נקודות חיכוך – בלאי ה    

   Packing כולל הידוק יתר.)בכפוף לתנאי התהליך(
 * אפיון מהלך השסתום בתחום שבין 15%-10% מתחום עבודתו 

   הרציפה ולאורך תקופת זמן של חודשים \ שנים.
סה”כ צבר ה Valve Stroke בהתאם למודל וגודל השסתום יאפשר הפקת 

דוחות בדבר תקינות החלקים הפנאומטיים והמכאניים של השסתום.
חשוב לציין שה PST מבצע את רצף הבדיקות גם ללא סגירה מוחלטת מול 

התהליך ולכן לא יוכל לבדוק באופן מלא את אפשרויות כשל השסתום 
לכל מלוא תנועת מהלכו.

על כן על מנת להשיג את תקן ה SIL 3  קיים מונח נוסף:

Probability of Failure on Demand (PFD Avg)
 המאפשר חיזוי של כשל עתידי של השסתום ומערכותיו כאשר 

ה PST יבצע את בדיקתו ואגירת הנתונים בכיסוי תחום מהלך התנועה של 
50% או יותר.

הסתברות ה PFD Avg ניתנת לחישוב באמצעות פרמטרים דוגמת “ערך 
כשל סיכוני” מול מרווח זמן הבדיקה.

ESD דיאגנוסטיקה שסתום ה
התקנתו של המוצר SVI II ESD מאפשרת כאמור את בדיקת אופן תפעולו 

של שסתום החירום בצומת הקריטית של התהליך.
 הניטור מבוצע ב On-line באמצעות 5 חיישני לחץ

)Pressure Sensors( המאפשרים כיסוי מושלם של מרבית פעילויות 

ותפקודו של השסתום בדיאגנוסטיקה קבועה.
מעל ל 70 אפשרויות התרעה עומדות לרשותנו הכוללות בין השאר:

Valve Stuck open/closed
Analog and digital diagnostic feedback Pneumatic train Integrity
Air supply Low/ High
Breakout Force Exceeds
Stroke test completely in concert with / or independent from safety 
systems 
Graphic representation of partial stroke

* Valvue™ -  ESD
 הורדת הנתונים והדיאגנוסטיקה ניתנת לביצוע באמצעות תוכנת

ה Valvue™  -  ESD לניטור רציף כולל אפשרות תקשורת לזיהוי מצב כל 
מערכות ה ESD ברחבי המפעל.

תוכנת הכיול ה Valvue מאפשרת את כל פעולות האחזקה והכיול של ה 
SVI II ESD כדוגמת:

Setup, device, alarms PST- Partial Stroke Test
חתימת ה PST ניתנת לאגירה ושמירת נתוניה להשוואה עתידית במסגרת 

תוכנית האחזקה של השסתום. תוכנת ה Valvue ESD מאפשרת הפקת 
דו”ח הכולל את החתימה האמורה.

-SVI II ESD ניתן איפה לסכם את ייעודו של 
Emergency Shout down Device

 Emergency ההתקן תוכנן במיוחד עבור ניטור אבטחת תקינותם של
Shout down Device המותקנים בצמתים הקריטיים של התהליך.

.SIL 3 עבור IEC 61508 עומד בהגדרת תקן SVI II ESD ה
המוצר מאפשר לווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של בדיקת רכיביו 

 המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים גם לאחר פעולת
ה Emergency באמצעות אפשרות משוב קבוע של השסתום למכשיר.

.DTM וכן EDDL המוצר מותאם לתמיכה בטכנולוגיה דוגמת

לקונטאל אוטומציה ובקרה ניסיון וידע בהתקנת מערכות בקרה תואמי תקני ה SIL 2 ,SIL 3 . וגוון פתרונות כולל ווסתי מהירות ובקרים מתוכנתים העונים 
על דרישות התקינה בתחום זה.

* Valvue™  - Masoneilan Digital Communications Software
שמואל לסמן

מנהל תחום שסתומי הבקרה 
קונטאל אוטומציה ובקרה בע”מ

נעמוד לרשותכם למידע נוסף בביתן 134 במסגרת תערוכת הישראכם גני התערוכה תל-אביב

פריצת הדרך הטכנולוגית בתחום המכשור  והבקרה  ושיפור מערכות האחזקה 
ושימור האנרגיה מאפשרות לנו הוזלת עלויות ונצילות של מערכות מיזוג האוויר .

אחד דגשים החשובים בתכנון מבנים ובמערכות מיזוג האוויר מקוררות מים הנם:
תכנון בניין תוך התחשבות בהיבט האנרגטי .

 תכנון ראשוני ובחירת ציוד בהתחשב במכלול תנאי התכנון 
     הנדרשים ובמצע האנרגטי הנתון .

הגדרות נוהלי שימוש והקפדה על נוהלי צריכת אנרגיה חסכוניים .

•
•

•

 ממחלקת

HVAC חסכון באנרגיה
כיצד לחסוך באנרגיה באמצעות מערכת מניית אנרגיה

בעידן שבו אנו עדים לשבירת מיתוסים ולשינוי מהותי בתפיסה הכוללת של תחום שימור האנרגיה ובנוסף לחסך הגדול במשק האנרגיה ולעלויות הייצור 
הגבוהות אנו מחויבים למציאות החדשה שנוצרה .

חברת קונטאל שמה לעצמה מטרה לפעול לחסכון ושימור האנרגיה, 
כאן לעניין חיסכון באנרגיה הנצרכת ע”י צרכנים במבנה. פתרונות 

למדידת אנרגיה הנה אחת הפעילויות החשובות מבין פעילויותיה הרבות 
של החברה .

הפתרון שמציעה קונטאל  מבוסס על מוני אנרגיה אולטראסוני ללא 
חלקים נעים ומאוד מדויק, הפתרון מתוצרת חטיבת בקרת המבנים של 
חברת סימנס, המכשור מותקן בצנרת המים הקרים ו/או המים החמים  

או חמים /קרים  ומאפשר לקבל באמצעות מד ספיקה  ו2  רגשי 
טמפרטורה את כמות האנרגיה שנצרכה, המידע המתקבל ביחידות של 

קילוואט/שעה אנרגיית מיזוג אויר. נתוני הצריכה מועברים בתקשורת 

לפי לוח זמנים של תעריף עונה וזמן אל חדר בקרה ושם באמצעות 
תוכנת ™ENERCON שפותחה בקונטאל ניתן לחלק את עלות הפקת 
האנרגיה קרי צריכת החשמל יחסי לכל הצרכנים לפי הצריכות שלהם .

היתרונות המשמעותיים לחסכון באנרגיה למבנה ולצרכן הנם:
 המונה המותקן לכל דייר מאפשר למנהל החברה או המשרד לכלכל 

   את צעדיו כאשר לפניו מונחות צריכות מיזוג האוויר שלו ועלותו.
 כל צרכן משלם בהתאם לצריכתו בפועל , צרכת – שילמת! ללא 

   תלות בצרכנים אחרים.
 מרכז האנרגיה נמדד באמצעות מונה ראשי המאפשר לנו לדעת את 

   נצילות מערכת מיזוג האוויר.

•

•

•

 סדרה רחבה של מוסיפי לחות 
    איזותרמיים הפועלים בשיטה של 
    קיטור ואדייאבטיים בשיטה של   

    ערפול אשר ניתן לציין את  מערכת 
 )HUMIFOG( הערפול בלחץ מים    

    אשר יתרונה בחסכון באנרגיה.
    לדוגמא: עבור תפוקה של

    כל 1 ק”ג/ שעה של מים היא 
    צורכת 4 קילוואט חשמל בלבד,



1. control nozzle
2. valve body
3. stator(cinematic element )
4. nutscrew
5. ball bearing
6. cap

מבנה שסתום התפשטות אלקטרוני

בקר הפעלה לשסתום חסכון באנרגיה – גרף לחץ אנטלפיה

בנוסף לפעילות הנ”ל, קונטאל משווקת מזה שנים רבות את חברת  CAREL. חברת CAREL מובילה בתחום בקרת קירור, בקרת/הוספת לחות ובקרת 
מיזוג אויר. CAREL פועלת בתחומים אלה מאז שנת CAREL .1973 מציעה מגוון רחב של פתרונות כגון:

 בקרים מתוכנתים במיזוג אויר ובקרת קירור אשר ניתנים לשילוב 
    במערכות בקרת מבנה לספקי ציוד בקרה צד שלישי בתקשורת 

.Modbus,BACnet,TCP/IP,LonWorks שונים כגון   
 שסתומי התפשטות אלקטרוניים אשר עקרון פעולתם גורם לירידה בלחץ

    העיבוי מחד והגדלת תפוקת הקירור מאידך ובכך נצילות המערכת עולה ונגזר
   מזה באופן ישיר חסכון באנרגיה של עד כ 25%.

 מערכות שליטה חיזוי ופיקוח על תחזוקה )Supervising( ושליטה על בקרים
   וניהול תקלות.







HUMIFOG מערכת ערפול בלחץ מים

מונה אנרגיה בצנרתמונה אנרגיה אולטראסוני 6”

   שזה בקירוב פחות מ 1% צריכת החשמל של מוסיפי לחות קיטור.

בבית קונטאל–שסתומי ויסות

משה לייבה - מהנדס מכירות למערכות מים חמים / קרים – מיזוג אויר

שסתום 1 בלבד ל 5 
יישומים שונים:

 ויסות הזרימה תוך 
     הפסד לחץ מינימלי 

     הודות למבנה האלכסוני 
    של השסתום.

 מדידה נוחה וקלה של 
     ספיקה, לחץ דיפרנציאלי 

    וטמפרטורה.
 בידוד נוח וקל 

     ע”י שימוש במעטפת 
     פוליאוריתן מוקצף וכיסוי 

    פלסטי.
מילוי נוח וקל של הקו.
ריקון נוח וקל של הקו.

.1

.2

.3

.4

.5

לפרטים: גיא גיורא – מהנדס יישומים ומכירות בחברת קונטאל אוטומציה ובקרה

הפעלה קלה, נוחה ומדויקת 
הודות לסקאלת כיול על 

השסתום.
נוח להרכבה תפעול ומדידה.

שסתום עם “זיכרון” -לאחר 
ניתוק הקו אין צורך בכיול חוזר.

קטרים :
חיבור הברגה- חומר מבנה: 

 PN25  ברונזה
 טמפ’ עבודה:        

 )PTPE( אטמי טפלון 

3/8” x 2”

-20˚C+150˚C

קטרים :
חיבור אוגנים - חומר מבנה: 

 PN16  יציקת ברזל
 טמפ’ עבודה:        

 )PTPE( אטמי טפלון 

2 1/2” x 16”

-10˚C+150˚C

שסתומי ויסות תוצרת OVENTROP גרמניה חדש 
למטרת ויסות ומדידת ספיקה במערכות מים 

לקבלת איזון אופטימאלי.
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AC ווסתי מהירות למנועי 

חברת קונטאל פועלת בארץ עם שותפיה העסקים  Rockwell Automation, Allen-Bradley  למעלה מ-35 שנים, הניסיון הנצבר עם היכולת המוכחת הגבוהה הציבו אותנו בחזית 
הטכנולוגיה עם נוכחות הגבוהה ביותר בתעשייה הישראלית.  קונטאל מספקת ללקוחותיה מערכות משולבות, החל ממכשור שדה הכולל מערכות אנליטיות מורכבות למדידת 
ריכוזי גזם, שסתומי בקרה, מכשור HVAC , מערכות הינע חשמליות מורכבות, תכנון וייצור לוחות מכשור ובקרה באיכות גבוהה, תכנון ותכנות מערכות אוטומציה ובקרה, יכולת 
גבוהה וניסיון רב בהקמת מערכות לניהול הייצור MES. רכישת מערכות הינע שבמודעה זו תיתן לך יכולת שילוב גבוהה ביותר ויכולת ניצול המכונות שברשותך באופן הטוב ביותר. 

כל אלו הביאו את  PowerFlex  להיות המוצר המועדף והפופולארי ביותר בארה“ב ובין המובילים בארץ.
אנו נסייע בידך בבחירת הפתרון שיתאים לך ונלווה אותך לאורך כל הדרך.

ברגע זה המתכנת רואה לנגד עיניו רשימה מלאה של כל הפרמטרים שבווסת המהירות, רשימה הכוללת מהירות 

מנימום ומקסימום, קצב עליית המהירות, קצב הירידה, רשימה של מהירויות סף שונות שניתן לקבוע בתוכנה ועוד 

פרמטרים רבים ושימושיים. 

התועלת הגדולה הנה ביכולת של המתכנת להתאים את עבודת המנוע באופן הטוב ביותר, ולשנות את הנתונים על פי 

דרישות התהליך. לדוגמא, אם משנעים במסוע מוצרים דקים וגבוהים, אז קצב עלית המהירות ואו העצירה יהיו הרבה 

יותר איטיים מאשר באותו מסוע ינוע מוצר יותר רחב ופחות גבוה, לכל מכונה ותהליך יהיו נתונים שתוכל לקבוע באופן 

אוטומטי, בפשטות ובקלות.

התועלת - פחות טעויות אנוש, חסכון בזמן יקר בתכנות ובהפעלה, מאפשר גיבוי אוטומטי של כל הפרמטרים של הווסת ועוד.

לווסת מגוון רחב ביותר של ערוצי תקשורת עם יכולת להתחבר אל מרבית הרשתות המובילות בתעשייה. באפשרותך גם 

להתקשר באמצעות מסופון נייד וקטן באופן אלחוטי Bluetooth  וזאת לצרכי אחזקה ושינוי פרמטרים באתר.

כל אלו הביאו את  PowerFlex  להיות המוצר המועדף והפופולארי ביותר בארה“ב ובין המובילים בארץ.

www.ab.com/drives  למידע נוסף באתר קונטאל או

ניצול היכולת של מכונות 
היצור באופן הרחב ביותר

התאמת המהירות למוצר ושינויים 
בתוכנות ההינע אוטומטית תוך כדי ריצה

כל סוגי התקשורת 
שברצפת היצור

האיכות ללא פשרות של 
רוקוול / אלן ברדלי

התמיכה במסורת האיכות של קונטאל
ואספקה מהמלאי

אוטומציה ובקרה בע“מ

המוצרים המתקדמים בעולם,
מובילים בארה"ב, ומהמובילים בארץ

.Allen-Bradley היתרון העיקרי והחשוב שיש למערכות שלנו הוא אופן שילובן בבקרים מתוכנתים של

במקרה כזה המערכת פועלת כמקשה אחת והשילוב ללא תפר. אז המתכנן יכול לנצל טוב יותר את מערכות הבקרה וההינע שבמפעלו.

המתכנת , בתחילת עבודת התכנות, מגדיר בבקר את המערכות שמחוברות אליו, ווסת המהירות הוא חלק ממערכות אלו.  כל מה שיש לעשות הוא לקרוא בשם 

לווסת המהירות, ולבחור את הדגם מתוך רשימת ווסתי המהירות שעל המסך. מערכת הבקרה מזהה באופן אוטומטי את הווסת, נותנת לו כתובת וזה הכל.

הדבר נכון גם לכרטיסי כניסה ויציאה של הבקר המתוכנת והכול פשוט, קל ומהיר.

יחידים המאפשרים חיבור לבקרים מתוכנתים 
(Seamless בשיטת ”חבר והרץ“ (ללא תפר 

http://www.contel.co.il


