
לאחר כשישה שבועות בגלות - אנה פומבריק, מהנדסת בקרה בכירה בקונטאל שבה לישראל לאחר שסיימה בהצלחה הרצת מערכת 

זו של השנה מגיעות  בקרה מרכזית עבור תעשיית התעופה הרוסית. ההרצות התבצעו בהרי אורל שברוסיה שם הטמפרטורות בעונה 

למינוס 40 מעלות. 

לאחר אפקון, Citect, ואינטנטיה – מצאה שרית שפיץ את מקומה בקונטאל ITS, שם החלה לעבוד בתור מנהלת מכירות לתחום מערכות 

התוכנה לניהול הייצור. לאור נסיונה הן ביישומי בקרה והן במערכות מידע- ITS הינה המקום הטבעי בו תוכל שרית להביא לידי ביטוי את 

נסיונה רב השנים. בהצלחה.

קונטאל תספק מערכות ולוחות בקרה עבור מפעל הפרדת האויר החדש של מקסימה באשדוד. קונטאל זכתה בפרויקט בזכות יישום 

מערכת בקרה מוצלחת במתקן של מקסימה במפעל פריקלס במישור רותם.

קונטאל ITS סיימה את שלב האפיון המפורט במפעלי סולבר, שם זכתה לאחרונה בפרויקט ליישום מערכת MES לניהול הייצור.

קונטאל תשדרג מערכות בקרה ישנות במתקני צביעה של מפעל קליל.

 TweenID היכונו היכונו! במהלך חודש מרץ צפויה קונטאל להעלות לאויר את אתר הבית החדש. צפו להפתעות. את האתר עיצבה חברת

ובימים אלו אנו שוקדים על העלאת תכנים מקצועיים איכותיים לאתר. בשעה טובה.

קונטאל ITS  הטמיעה בהצלחה את גירסאת DB1 של מערכת HydroSCADA במקורות.

Rockwell Automation. המפגש יערך בין התאריכים 6-11  RSTechED של  לוס-אנג’לס, שבקליפורניה- תארח השנה את מפגש ה-2010 

יוני ובו יתקיימו כ-120 הדרכות מקצועיות בתחומי האוטומציה והבקרה התעשיתית השונים. במפגש צפויים להשתתף משתמשי  לחודש 

קצה, חברות אינטגרציה ואנשי הנדסה מכל רחבי העולם. מקורות יודעי דבר מספרים כי במפגש צפויה Rockwell להציג גם את סדרת 

הבקרים החדשה ממשפחת L7x - Logix-1756 , מנתונים טכניים ראשונים שנמסרו לקונטאל נראה כי בקרים רבי עוצמה כאלו טרם נראו 

 inbalm@contel.co.il בעולם וצפויים להיות הכרזה מעניינת בהחלט.  לפרטים והרשמה אנא פנה אל ענבל מונט

קצרים

בהצלחה  התקינה   ITS קונטאל 
השינוע  לניהול  תוכנה  פתרונות 

ברצפת הייצור במפעל קליל

קליל הטמיעה מערכת תוכנה חדשה לניהול השינוע 
בחרה  החברה  בכרמיאל.  במפעלה  ייצור  בריצפת 
לאחר תהליך בחינה   ITS בפתרונותיה של קונטאל 

ארוך. היקפו של  הפרויקט כ- 650 אלף  שקל.

תוכנה  פתרונות  ספקית  קונטאל,  מקבוצת   ITS קונטאל  חברת 
ברצפת  השינוע  לניהול  מערכת  בהצלחה  יישמה  הייצור,  לניהול 
ייצור במפעלה של קליל בכרמיאל. קליל  מובילה בארץ בתחום 
הבנייה  ענף  עבור  אלומיניום  מערכות  של  ושיווק  ייצור  פיתוח  של 

והתעשיה.  היקף הפרויקט כ-650 אלף שקל.

המערכת  “הטמעת  קליל:  מנכ”ל  ריכטמן,  )ריצ’י(  אריה  לדברי 
החדשה שידרגה את מערך הייצור בקליל כך  שיעילות האספקה 
אלפי  ושינוע  הואיל  השתפרה,  ובחו”ל  בארץ  קליל  ללקוחות 

הפרופילים שודרג באופן משמעותי”.

מערכת   ,ITS קונטאל  ידי  על  בקליל  הוטמעה  הפרויקט  במסגרת 
ניהול השינוע ברצפת ייצור אשר החליפה  מערכת קיימת. המערכת  
הינה  כלי תפעולי חיוני לפעילות קליל, היא מהווה חוליה מקשרת 
בין מערכת ניהול המלאי לבקרי ריצפת הייצור. פעילותה העיקרית 
ניהול  ממחשב  אלומיניום  פרופילי  של  שינוע  פקודת  קבלת  היא 

המלאי, עיבוד הפקודה הנכנסת ושיגור פקודות אל בקרי המפעל 
השולטים על מערך של מסועים ועגורנים.

ה- בשוק  המובילה   ,ITS “לקונטאל   :  ITS מנכ”ל  גרשון,  שי  לדברי 
MES בישראל, יש ניסיון מוכח ביישום מערכות אלו במגוון תעשיות, 
והפרמצבטיקה.  התרופות  המזון,  הפלסטיק,   תעשיות  ביניהן 
הניסיון והמומחיות שלנו באו לידי ביטוי בפרויקטים השונים בישראל 
ובאירופה, והובילו לבחירתנו  על ידי קליל לפרויקט הנרחב ביותר 

מסוג זה שבוצע עד היום בישראל”.

מספקת  המערכת  המלאי,  ניהול  במערכת  תקלה  של  במקרה 
ישירות אל  ממשקי מפעיל המאפשרים להורות על פקודות שינוע 
בקרי המפעל. בנוסף, המערכת מאפשרת ממשקי משתמש למידע 
,דוחות עבודה, מלאים, תקלות תקשורת  אודות סטטוס המערכת 

ותקלות המדווחות ע”י בקרי רצפת הייצור.

בזמן הפיתוח הקימה קונטאל ערוץ תקשורת נוסף על הקיים ובכך 
התאפשר ביצוע בדיקות והרצת המתקן במקביל לעבודת המערכת 
הקיימת.  כתוצאה מכך זמן הרצת המערכת באתר היה קצר ללא 

הפרעה למהלך הייצור השוטף במפעל .

 WEB ולממשק  עדכנית  לטכנולוגיה  שודרג  המשתמש  ממשק 
ברמות  המערכת  למשתמשי  מאפשר  החדש  הממשק  בעברית. 
הרשאה שונות להתחבר מכל עמדה במפעל. העמדות מאפשרות 

ביצוע פעולות, צפיה בנתונים, ניטור אירועים והפקת דוחות.

אודות קליל
קליל תעשיות הינה החברה הגדולה והמובילה בפיתוח,עיצוב ושיווק 
המקומי  לשוק  והתעשיה,  הבנייה  לענפי  אלומיניום  מערכות  של 
 250  - כ  כיום  מעסיקה  והיא   1950 בשנת  נוסדה  החברה  וליצוא. 
עובדים במתחם החברה החדש ליד העיר כרמיאל. מניות החברה 

נסחרות בבורסה בתל 
 1981 שנת  מאז  אביב 
מוחזקות  ומרביתן 
דבוש  קבוצת  ע”י 

השקעות.
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איטית. כיום, עם ההתפתחות האדירה בעולם המחשוב ניתן לקבל 
תוצאות מדויקות ומהירות רבה.

חברת ABB הינה אחת החלוצות בעולם בפיתוח וייצור ציוד אנליטי 
מכשור  של  עיקריים  קוים  שני  פיתחה  החברה   .FTIR בשיטת 
לביצוע  המיועדת   FPTA2000 סדרת  שונים.  ליישומים  בהתאם 
אנליזות FTIR בתהליכי ייצור וסדרת FTLA2000 המיועדת לביצוע 

אנליזות FTIR בתהליכים מעבדתיים. 
בסדרה התעשייתית ניתן למצוא כמה דגמי מכשירים העונים על 

צרכים שונים של תעשיות שונות.

FTPA2000-HP40
לעמוד  הפארמצבטי  מהתחום  למפעלים  לסייע  שנועד  אנלייזר 
מסייע  האנלייזר  ייבוש.  מבוצע  בהם  הייצור  בשלבי   PAT בתקני 
להחליט מהי הנקודה האידיאלית בייבוש והאם התהליך הסתיים. 
מעלה  הייצור,  מחזור  זמני  את  מקצר  זה  מסוג  באנלייזר  שימוש 
ומפחית  מחזור  בכל  התפוקה  את 
ואת  העבודה  כמות  את  משמעותית 
לייצור.  הנדרשים  הגלם  חומר  כמות 

מספר יתרונות שמציע האנלייזר: 
 CFR-ו  cGMP בדרישות  עומד 

 Ch11
פועל ללא מגע ישיר עם הדגימה

גבוהים  ואמינות  חזרה  יכולת  דיוק, 
מאוד יחד עם פשטות תצוגה והפעלה

גילוי של סולבנט אורגני 0.1%  יכולת 
w/w

בו  דגימה  נקודות   8 עד  של  מדידה 
זמנית

זמן תגובה של פחות מדקה אחת
יכולת להציב את המכשור במיקום 

מרוחק מהבקרה 
נתמכים:  תקשורת  פרוטוקולי 

 ModBus ,CANbus OPC, Vista Net,
יכולת לפתח “טביעת אצבע” ייחודית לכל תהליך ותמיכה מלאה 

ABB במודלים על-ידי
תוכנת הפעלה ייעודית מבית ABהמאפשרת קלות בהפעלה, 

יכולת אגירת נתונים ועוד.

 FTPA2000-SC10
 Wet Process אנלייזר 
לסייע  שנועד   Analysis
ההי- מתחום  למפעלים 

ההרכב  את  לנטר  טק 
המשמשות  תמיסות  של 
 Etching ,באמבטיות ניקוי
מאפשר   .Stripping-ו
מחזור  זמני  קייצור 
ארוך  ושימוש  העבודה 
בתמיסות  יותר  ומדויק 
עומס  את  מפחית  ובכך 
את  ומקטין  העבודה 
ההוצאות הנובעות מהכנה 
בהן  וטיפול  תמיסות  של 
מספר  השימוש.  בגמר 
יתרונות שמציע האנלייזר:

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

מספק מידע בזמן אמת על הרכב ותכונות התמיסות.
פועל ללא מגע ישיר עם הדגימה

קיים דגם קומפקטי שיכול להתאים בקלות לתוך ארון מכשור 
סטנדרטי שכבר עומד בחדר הייצור

מדידה בו-זמנית של עד 8 זרמים ו-4 חומרים )32 פרמטרים(
זמן תגובה של פחות מדקה אחת

יכולת להציב את המכשור במיקום מרוחק מהבקרה 
,ModBus ,CANbus OPC נתמכים:  תקשורת   פרוטוקולי 

 Vista Net     
ABB תמיכה מלאה במודלים על-ידי

תוכנת הפעלה ייעודית מבית ABB המאפשרת קלות בהפעלה, 
יכולת אגירת נתונים ועוד.

FTPA2000-HP50; FTPA2000-460; FTPA2000-360
קבוצת מכשירים זו נותנת מענה לצרכים של תעשיות פטרוכימיות 
בתהליך המורכב ובשלבים השונים של זיקוק הנפט. כיוון שתהליך 
פותחו  ושיטות,  תהליכים  של  רב  ממספר  מורכב  עצמו  הזיקוק 
לסוג  בתאם  הניטור  עבודת  את  המבצעים  שונים  מכשירים 
קבוצת  שמציעה  יתרונות  מספר  המנוטר.  החומר  וסוג  התהליך 

האנלייזרים:
פשטות  עם  יחד  מאוד  גבוהים  ואמינות  חזרה  יכולת  דיוק, 

תצוגה והפעלה
זמן תגובה קצר

עמידות  בתקן  עמידה 
ATEX-ו  NEMA

לשימוש  אפשרות 
 IR של  שונים  בטווחים 

בהתאם לאפליקציה
יעודיים  מעמדים 
את  להציב  המאפשרים 
מכשור  חדר  בתוך  המכשור 

קיים
תקשורת  פרוטוקולי 
 ModBus, נתמכים: 
 ,CANbus OPC, Vista Net
במודלים  מלאה  תמיכה 

ABB על-ידי
את  להציב  יכולת 

המכשור במיקום מרוחק מהבקרה 
תוכנת הפעלה ייעודית מבית ABB המאפשרת קלות בהפעלה, 

יכולת אגירת נתונים ועוד

כיום, חברת ABB התקינה בהצלחה יותר מאלף אנלייזרים שונים 
ובאתרים שונים בעולם. אחת  FTIR בתעשיות שונות  בטכנולוגית 
אשר  האיטלקית  >ארה<  קבוצת  עבור  היא  המעניינות  ההתקנות 
אנרגיה  להשבת  במפעלים  המוצבים  אנלייזרים  מספר  רכשה 
מפסולת ביניהם במודנה, עיר הולדתו של אנזו פרארי. קונטאל, 
בישראל,  אנליטי  למכשור  הקשור  בכל   ABB של  הרשמי  הנציג 
פועלים  כבר  אנלייזרים  כאשר  ההתקנות  ברשימת  חלק  לקחה 
בהצלחה רבה מפעל נשר לייצור מלט ובמפעל מכתשים תעשיות 

כימיות ומוצרי הדברה.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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וגובר  ההולך  מהשימוש  נובע  חשמליים  לרעשים  העיקרי  המקור 
 ,)UPS( באלקטרוניקת הספק, בעיקר בווסתי מהירות , מערכות אל-פסק

והתקנות לא נכונות של מערכות חשמל ובקרה.
אלו גם הגורמים העיקרים לנזקים ותקלות במערכות הבקרה, במערכות 

המחשוב והתקשורת ברצפת הייצור. 
ישנן דרכים רבות להתמודד עם הנושא וקצרה היריעה להקיף את כולן. בדף זה אנו מבקשים להביא תמצית של הדבר מתוך 

ניסיון שוטף. אין הרשימה באה להחליף הוראת יצרני הציוד ולא הנחיה לתכנון, כי אם רק  ריכוז נושאים לבדיקה.

AC נדרשת תשומת לב  1.   הרמוניות ווסתי מהירות, בעקבות החדירה המהירה בשנים האחרונות של ווסתי מהירות למנועי 
ספציפית בנושא, וסתי המהירות הכוללים דיודות וטרנזיסטורי הספק מחוללים הרמוניות גבוהות, המדובר ברעשים על קווי 
ההזנה של המפעל, קווי ההזנה הללו נושאים על גבם לא רק את הסינוס המפורסם בתדר 50 הרץ אלא גם סינוסים נוספים 
ובמיוחד  שבסביבה  אלקטרוניות  למערכות  נזק  גורמות  אלו  הרמוניות   ,7 וכפולת   5 כפולת  כמו  הרץ   50 תדרי  של  בכפולות 
למחשבים ולרשתות תקשורת ומסכנים כל ציוד אלקטרוני אחר. כמו כן גורמות להשפעה שלילית על כופל ההספק שגורם 
לצריכת חשמל גבוהה יותר ולעתים לקנסות. נזק נוסף הוא בסכנה לקבלים לתיקון כופל ההספק שיכולים להתפוצץ מפולסים 

גבוהים.
הדרך להפחתת הסיכונים כדלהלן:

א.  הזמנה של הווסתים באיכות טובה ועם המסננים המתאימים.
ב.  ווסתים גדולים מעל 200 כ”ס לבחון אפשרות להתקנת ווסת בשיטת 12 או 18 פולסים, בשיטה זו מערכת היישור של הווסת 

כוללת קבוצות מישירי גשר ושנאי מיוחד המזין אותם, דבר המקטין את רמות הרעשים.
ג.  לתכנן את המתקן כך שכבלים בן ווסתי המהירות למנועים לא ארוכים מדי, כבלים ארוכים מחוללים גלי מתח חוזר מכוון 
המנוע לווסת ומשבשים את פעולת המערכת. לעניין זה בקש מאיש הקשר שלך בקונטאל להעביר דפים טכניים או לאשר 

המרחק הנתון.
ד.  לערוך מדידות של רמת ההרמוניות, המדידות קרוב לווסת  ובאזור מקור ההזנות, ואם ההרמוניות ברמות לא סבירות אזי 

להוסיף מסננים.
ה.  במידה והווסת קיים ולא כולל סינון הרמוניות, אז ניתן להוסיף מסנן חיצוני.

בשימוש  לחסכון  מובהקות  יש  כ”ס   300 מעל 
ההשקעה  אם  גם  פולסים   18 בטכנולוגיות 

הראשונית גבוהה מהטכנולוגיות האחרות.
משה  העסקי  עם שותפה  מציעה  קונטאל  חברת 
וייצור לוחות  מרלוב  תכנון ספציפי לצרכים שלך 

הינע מנועי ז”ח ללא הגבלת גודל.

כניסה תלת פזית עם מסנן מסוג סלילי נחושתכניסה תלת פזית לווסת מהירות 6 פולסים ללא מסנן

 12 מישרים  בטכנולוגית  מהירות  ווסת 
מבודד  כניסה  שנאי  הכוללת  פולסים 
וגם משולש  כוכב  כפול, השנאי  ומישר 
גל  של  תוצאות  נותן  הכפול  והמישר 
יותר   גבוהה  באיכות  למנוע  סינוס 

בהשוואה לווסת הרגיל

על רעשים חשמליים
ודרכי ההתמודדות

מגדל הזיקוק מכיל מערכות מגשי קליטת התעבות הדלקים השונים לפי 

נקודות הרתיחה השונות ובהתאם לכך נאספים הדלקים שהופרדו בתהליך 

הזיקוק אל המגשים.

הקלה או הכבדה במשקל הטובלן השרוי בנוזל תהיה ביחס ישר לגובה 

המפלס. יחס זה מומר לתנועת פיתול נטולת חיכוך של ה Torque Tube המקושר בקצהו ל 

.Transmitter
עקרון פיסיקלי זה מאפשר מדידת צפיפות יחסית בין 2 נוזלים ואיתור מפלס שכבת הביניים 

Interface ובאפליקציות קשיחות במיוחד.

אפשרויות  תקשורת

אפשרויות התקשורת הדיגיטלית
“התכתבות ודיבור” דו העורקית עם ה  Digital Transmitter Head ניתנת לביצוע ב 4 אופנים:

הפעלה מקומית באמצעות כפתורי לחיצה משולבי צג דגיטלי המאפשרים את ביצוע פעולות דוגמת. למוד עצמי, שליטה. וכן 

תצוגת מצבו של המפלס הנמדד יחסית לסיגנל הבקרה.

ממשק RS-232 המאפשר התחברות מקומית עם מחשב נישא ועל ידי תוכנת תקשורת ודיאגנוסטיקה Valvue2 תוך צבירת 

הנתונים.והיסטוריית פעולתו של שסתום הבקרה.

אפליקציה אופיינית 

 Highway Adressable Remote פרוטוקול התקשורת

Transducer - HART בתוספת התקנת מודם מתאים, תוך 
שימוש בפרוטוקול תקשורת מתאים.

         HHD 375 יכולת תקשורת וכיול באמצעות תכנת נישא

 מדוע אם כן נשתמש בשיטת המדידה המדויקת ביותר

! Level Displacement

 עמיד בנתוני תהליך קשיחים במיוחד ללא תלות

בלחצי עבודה וטמפרטורה, אינו רגיש לקצף,מלחים ,צמיגות 

מוגן זעזועים 

פשטות פעולה 
כיול Zero,Span ותחום מדידה כמו כן מאפשר זיהוי  נתוני ה SG  של 

.Interface המדיום הנמדד כאשר חשיבות תכונה זו בולטת בכיול

HHD 375 תכנת נישא

     Valvue Dresser  תוכנת תקשורת

אוטומציה ובקרה בע”מ
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Logix5000 שימוש במשתנים שונים בבקרי

בקרי Logix5000 תוכננו במחשבה להיות הבקרים הנוחים 
ביותר והקלים ביותר לתכנות. 

לדוגמה, כאשר אנו מבצעים פעולות מתמטיות, סוג המשתנה 
אינו חשוב – הבקר יבצע את הפעולה.

ניתן לחבר משתנה מסוג REAL למשתנה מסוג INT ולהכניס 
את התוצאה ל DINT - הבקר יבצע את החישוב ללא בעיה.

התיחכום מצד אחד והפשטות מצד שני לוקחים משאבי 
זכרון וזמן מהמעבד. ברוב הפרוייקטים משאבים אלו אינם 

רלוונטיים אך כאשר מתקרבים למגבלות היכולת של הבקר 
בפרויקטים גדולים מאוד או מהירים מאוד – חשוב לדעת 

לנצל את יכולות הבקר למקסימום האפשרי.

בקרי Logix5000 תוכננו במקור לעבודה עם משתנים בגודל 
של 32ביט, הפורמט האופטימלי עבורם הוא פורמט DINT או 

.REAL
אם אנו מבצעים פעולות עם משתנים שאינם אופטימליים או 

אם אנו מערבבים סוגי משתנים – זמן הסריקה לביצוע כל 
פקודה והזכרון הנדרש ממנה מתארכים.

לדוגמה:
 B לערך A המחברת ערך ADD פקודת

C ומעבירה את התוצאה ל
זמן סריקה      זיכרון דרוש פורמט 
  28byte             0.26µs  DINT
260byte            3.53µs  INT

 מדור הנותן טיפים למשתמש

ניתן לראות שביצוע פעולות בפורמט שאינו אופטימלי או 
בשימוש עם מספר פורמטים הינו קל ופשוט אך הוא גוזל 

משאבים רבים מהמעבד. 
ניסיוננו מראה כי 95% מהפרוייקטים אינם מושפעים מנתון 

זה אך אם הפרויקט שלכם גדול או מהיר באופן יוצא מגדר 
הרגיל יש להתחשב  בנתונים אלו בתכנון הפרוייקט.

ספרות טכנית
עם התקנת תוכנת RSLogix5000 מותקנת באופן אוטומטי 

ספרות טכנית רבה במחשב.
אנו מפנים זרקור על ספר בנושא תכנון מוקדם לפרויקטים 

.Design Guidelines :גדולים נקרא
ספר מעניין נוסף נקרא

Common Procedures, ספר זה מכיל
הסברים רבים על פעולת הבקר.

תיהנו.

ועלויות  גבוהים  ביצועים  עם  מערכת  נותן  בטיחות  בכרטיסי 
מאוד כלכליות. 

גבוהה,  הסיכון  רמת  בהם  ליישומים  מותאמים  הכרטיסים 
לתחום הרובוטיקה, ויישומי מערכות בקרה מבוזרים. 

מה זה בטיחות Safety ברצפת הייצור
הבקרה  במערכות  לתקלה  הסבירות  את  להקטין  במטרה 
לציוד,  נזק לאדם  ו/או  לגרום לאסון  שיכולה  והחשמל, תקלה 
גבוהה  יכולת  על  במיוחד  השעונים  ופתרונות  מוצרים  פותחו 
מתריעים  הפתרונות  והבקרה.  המכשור  בציוד  תקלה  לגילוי 
פעולות  רצף  פי  על  הייצור  מתקני  את  ועוצרים  אמת  בזמן 

שנקבע מראש.
יתכן  חרום,  בזמן  רק  לפעול  המיועד  בטחון  שסתום  לדוגמא, 
חברת  תקינותו.  של  מתמדת  בחינה  נדרשת  לכן  שהתקלקל. 
דרסר מסונילן לדוגמא פיתחה שסתום  שהציר שלו נע כל הזמן 
אבל  לזרימה,  שמפריע  שלא  באופן  קטן  ובתחום  איטי  בקצב 

תנועה זו נמדדת ובכך ישנה וודאות בתקינות.
עכבר   ( ניתק  אש  כיבוי  למשאבת  פיקוד  כבל  אחרת,  דוגמא 
אכל את הכבל .. . .( הכרטיסים שלעיל יזהו נתק  בגיד זה מיד 

עם התהוותו ויתריעו בהתאם למתוכנן.

- התנועה  בקרת  לתחום  נוסף  בטיחות  מוצר  על   הכרזה 
 Kinetix 6200 Safe speed drives

הכרזה על תוספת בטיחות למערכת בקרת התנועה בחוג סגור, 
יכולת  נותנת   Kinetix 6200 המערכת הפופולארית מהסדרה 
נזקים  מפני  להגנה  הנדרש  עם  צירים  מרובת  גבוהה  בקרה 

הנגרמים כתוצאה מתקלה של טעויות אנוש, כולל יכולת שילוב 
כאסור  המוגדר  באזור  יד  מעבר  או  אדם  לנוכחות  גלאים  של 

ומפני תקלות במערכת האלקטרונית. 

להלן המיצוב של המוצר:

SAFETY
Guard I/O
1734 POINT Guard I/O™
Safety and Automation Control in One Compact 
I/O Platform

בשנת 2009 התרחשו מספר תאונות עבודה מצערות במפעלי 
משרד  ידי  על  המתפרסמים  בדו”חות  עיון  ישראלים.  תעשיה 
יכולה להשתפר  העבודה מלמד כי התעשיה הישראלית עדיין 
בהיבטים שונים של בטיחות במתקני ייצור. חלקן של התאונות 
היה יכול להימנע באמצעות התקנת אביזרי בטיחות אוטומטיים, 
טרם  ייצור  מתקני  ולעצור  התקלה  את  לחזות  שיכלו  כאלו 

התרחשו האסונות. 
בעוד שמפעלי תעשייה ישראלים מובילים בחדשנות טכנולוגית 
ואוטמציה  בקרה  מערכות  להטמיע  ומשכילים  מתמדת 
דווקא   - שלהם  הייצור  תהליכי  את  לייעל  מנת  על  משוכללות 
ההשקעות בטכנולוגיות בטיחות אינן מהמובילות בעולם. יצרנים 
אוטומטיים  בטיחות  בהתקני  רוב  פי  על  משקיעים  ישראלים 
מחויבים  בהם  במקרים  בעיקר 

לעשות כן על פי החוק. 
 Rockwell שתי הכרזות חדשות של
את  לקדם  עשויות   Automation
הבטיחות  פתרונות  הטמעת 
בישראל.  ליצרנים  היום  המוצעים 

קונטאל  חברת 
מומחים  מעסיקה 
ומבצעת  לתחום 
מקצועיים  סקרים 
לקחותיה  קהל  עבור 

בתעשייה. 
 

המוצרים  סדרת   
מציעה   Guard I/O
בטיחות  פתרונות 
סבירות,  בעלויות  
שעשויים  כאלו 
להתאים גם ליישומים 
דרישה  אין  בהם 

והיציאה  הכניסה  כרטיסי  כן.  לעשות  הרשויות  של  רגולטורית 
מהסדרה הזו תוכננו להתקנה יחד עם כרטיסים רגילים מסדרת  
משולבים  ישומים  מאפשר  הדבר  הפופולרית.   Point I/O
 .SIL-3 ברמה  בטיחות  לדרישות  בצמוד  רגילה  אוטומציה  של 
הכרטיסים “האדומים” מתקשרים כמ שאר מערכות הבטיחות 

באמצעות פרוטוקולי התקשורת
 CIP Safety protocol over EtherNet/IP for GuardLogix
 safety controllers and DeviceNet for SmartGuard600

.safety controllers
פתרון זה מתאים במיוחד במקומות שנדרשת בטיחות בדרגה 
גבוהה, עם חסכון משמעותי במקום. התכנון המתקדם מאפשר 
קלות רבה באחזקה ובהחלפה, והשילוב של כרטיסים רגילים 

 - חדש -

התעשייה האווירית  מספקת  מוצרים לתעשיית התעופה בעולם ונדרשת  להתמודד עם בדיקות איכות מחמירות של מכונים בינלאומיים 
מובילים.

בתהליך הייצור נדרש להתיז כדורי מתכת  לצורך חישול הפריטים המיוצרים .
תהליך התזת הכדורים נדרש לעמוד בתקן  התעופתי  המחמיר SAE  מס’   AMS 2432  בכדי לא לפגוע בפריט המיוצר, וכן לייצור פיזור 

אחיד על פי החלק המותז.
תהליך זה מבוצע  בהקפדה על הפרמטרים הטכנולוגיים הנדרשים המותאמים  לפריט המותז .

.Rockwell Automation ’של חב Rsview מסוג  HMI ותוכנת PLC5 מערכת הבקרה הקיימת היום במכונה מורכבת מבקר
בכדי לעמוד בתקן וליעל את התהליך, תעשייה אווירית החליטה למחשב את התהליך לצורך קבלת היתרונות הבאים –

•   שמירת פרמטרים טכנולוגים המותאמים לפריט, לסוג ההתזה ולשלב העבודה.

•   הורדת הפרמטרים  הטכנולוגים אוטומטית מבנק המפרטים למערכת הבקרה.
•   עצירה מידית של המכונה בזמן אמת במקרה של חריגה  בתהליך מההגדרות התקן.

•   קבלת דיווח ורישום ממוחשב לתהליך ההתזה בפועל ולתהליך הביקורת.
•   יצירת ממשקים לקבלת פקודת העבודה והעברת נתוני התזה בפועל למערכת המחשוב המרכזית.

לחברת קונטאל ניסיון עשיר בתחום הבקרה והתוכנה והאינטגרציה ביניהם.
אנו מסייעים בפתרונות טכנולוגיים ליצרנים הישראליים הנדרשים לעמוד בתקני תעופה בינלאומיים. 

 Tecjet בין לקוחות החברה בתחום התעופתי ניתן למנות את התעשייה האווירית, את
)חברה בת של ישקר( את סאיקלון מקבוצת אלביט מערכות, ואת תעשיית התעופה הרוסית )ראה תיאור ב”קצרים”(.

בפרויקט זה ITS מביאה לידי ביטוי את יכולותיה הייחודיות בשילוב שבין יישום מערכות בקרה לתוכנה – ומיישמת את התוכנה לשמירת 
המתכונים והדוחות הנדרשים. בפרויקט ייחודי זה נדרש שילוב הדוק ותיאום עם מערכת הבקרה הקיימת במתקן. מבחינה טכנולוגית כלי 

התוכנה המשמשים לכתיבת התוכנה הינם ב –Vb.Net  מול בסיס נתונים  SQL Server 2008 . התוכנה מתממשק מול בסיס נתונים המרכזי 
מסוג  Oracle. התוכנה מתממשקת בטכנולוגיה ) OPC (OLE for Process Control  לצורך הורדת הפרמטרים הטכנולוגים לבקר.

קונטאל ITS מיישמת מערכת ממוחשבת לבקרה, 
פיקוד ורישום עבור מכונה להתזת כדורי מתכת– 

Shot Pining   בתעשייה אווירית – חטיבת כלי טייס 
אזרחיים.

סיפורו של פרויקט
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אפיון שיטות מדידות מפלס Level Interface במהלך זיקוק Crude Oil המבוצע במספר שלבים

סילוק והפרדת המים והמלחים לפני הכניסה למגדל הזיקוק

זיקוק ותהליך הפקת הדלקים השונים.

פיצוח קטליטי

הפרדת שאריות השמנים ממי הקירור לפני הכניסה למגדלי הקירור באמצעות :

גירוד שמנים

נישוף בריכה אורגנית 

בקרת מכלי ההפרדה.

 

Emulsion היא היווצרות שכבת ביניים הומוגנית המוגדרת כ Interface הבעיה העקרית של מדידת ה

למרות הבדלי הצפיפות המשמעותיים בין מים מלוחים לבין ה Crude Oil הרי שנקודת 

מפגש 2 הנוזלים אינה מושלמת כיוון שטיפות המים וה Crude Oil מעורבות בניהם.

שטח מתח הפנים של המים מתנהג כממברנה ויוצר את חיץ Interface המתאים אולם 

במצב הזרמת ה Crude Oil אל ברכות ההפרדה מתקבלת תערובת הומוגנית של 2 

החומרים האמורים.

מהי שכבת הביניים?
מולקולות ה Hydro carbon לא ניתנות לערבוב 

במולקולות המים כיוון שהמים קשורים בנוסחה הכימית 

H2O ואילו מולקולות ה HC קשורות האחת עם רעותה 
.Van Der Waals בכוחות

מדידת מפלס בנוזלים בעלי צפיפות שונה 
Level Interface

מדידת מפלס וצפיפות נוזלים נחשבה למסובכת בעיקר כאשר הנוזל הנמדד משנה תהליכית את צפיפותו– דוגמת תהליכי 

זיקוק של דלקים שונים או בתהליך ניטור מלחים מדלק גולמי.

המונח “כבד” יותר או “קל” ניתן למדידה במספר שיטות.

השיטה האמינה ביותר מתבססת על חוקי הדחיקה ושינוי המשקל.

מטרות מדידה
מדידת גובה נוזל במיכל פתוח

מדידת גובה במיכל לחץ

 Level מפלס בנוזלים בעלי צפיפות שונה

Interface
Emulsion מדידת

מדידת גובה במוצקים

Propane Water

H  H  H

H  H  H
H  C  C  C  H

H H
O

H

H
O

)b(

אפליקציה -בריכת הפרדת המים והמלחים
בשלב הזיקוק הראשוני מתבצעות באמצעות שיקוע התערובת בבריכות 

ההפרדה . שיטת מדידת המפלס הנפוצה מבוצעת בשיטת אלקטרודת 

.Capacitance Probes .מדידה קיבולית

וכמובן שיטות רבות ומגוונות דוגמת אולטרסונית 

ראדאר 

השיטות המקובלות חלקן רגישות לקצף,אמולסיה ומחייבות התחשבות

מאת: שמואל לסמן 

עקרונות המדידה
ראייה ישירה

מגע עם המפלס

Displacement-Buoyancy – ציפה

לחץ הדרוסטטי

גל משודר וחוזר

בליעה

מדידת קיבוליות
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פתרון חיצוני לווסת המהירות, מערכת שבוחנת את רמת ההרמוניות  ומזריקה זרם לתיקון 
העיוותים.

כאן הפתרון כלכלי בהספקים עד 200 כ”ס, יכול לגרום למצבי תהודה, יש להיזהר 
במערכות המוזנות מגנרטורים.

עונה לתקן IEE 519-1992  להתקנה ללא  ניטור מהדקי הכניסה, מחייב שהשנאי בכניסה 
יהיה מאוזן ברמה של חצי אחוז, מאוד יעיל בעלויות התפעול במערכות מעל 300 כ”ס.

פתרון בו יש בקרה אקטיבית וויסות בהתאם, כך שזרם הכניסה יהיה גל סינוס. בטכניקה זו 
.IEEE 51-1992 יש מעט הפרעות ועונה כמו קודמו על  תקן

בטכנולוגיה זו יש יתרון מובהק בישומים בהם מחברים ווסתי מהירות רבים למערכת יישור 
גדולה אחת כלומר לפס DC גדול אחד, ברוב המקרים זהו הפתרון הכלכלי הטוב ביותר.

Active Power Filter

Active Front End

ווסת מהירות 18 
פולסים עם שנאי מסוג 

Autotransformer

Passive Power Filter
 6  פולסים

הארקות  ישנן  למתקן  שאכן  לוודא  חשוב   הארקות:     .2 
הארקה  מוטות  ו/או  היסודות  של  הארקה  תקניות, 
שהמוטות  כזה  לעומק  ההחדרה  לקרקע,  המוחדרים 
פוגשים קרקע לחה בעומק האדמה, ויש שמגיעים עד מי 

תהום.
בעזרת  הנה  ופשוטה  מידית  הארקות  בדיקת  א.   
שההתנגדות  לבדוק   יש  התנגדות,  למדידת  מכשיר 
בין ההארקה של המתקן להארקות אחרות שבסביבה 
מרוחקת תהיה מתחת לערך מסוים. לכך נדרש להעביר 
גיד אחד למרחק בן שני המתקנים, לפני כן למדוד את 

ההתנגדות של גיד זה ולהפחית ערך זה מהמדידה.
ב.   להאריק את הלוח להארקת המתקן באמצעות מוליך בחתך /קוטר מתאים

ג.   במידה וקיימות מערכות מכשור ובקרה הנמצאות באזורים שונים ומחוברות ביניהן, ושהמרחק בין המתקנים/מבנים מעל 
5 מטר, אז צריכות להיות הארקות נפרדות בשני הבניינים, הארקות יסוד, אבל גם במקרה כזה המינוס של ספקי מתח ישר, 

אם יש כאלה הן אמורות להיות משותפות.
ד.   בתוך הלוח יש להאריק את הפלטה ואת הדלת לגוף הלוח והכול לפס הארקה.

3.   כבלי תקשורת: 
a.   בכל מקום שיש התלבטות אם להעביר תקשורת בסיבים אופטים או בכבלי נחושת אזי רצוי להעדיף את הסיבים, זאת 

מאחר והם התשובה הטובה ביותר לעמידה ברעשים חשמליים ובסכנת פגיעת ברקים. 
b.   בכל  כבלי התקשורת שאינם סיבים אופטיים, חייבים להאריק. מארקים את הסיכוך, אבל רק מצד אחד , רצוי בצד הלוח, 

כאשר בצד השני  הסיכוך לא מוארק. 
c.   לבדוק עם מד מתח , מתח ישר ברמה של מילי וולטים אם ישנם מתחים בין ההארקה לבין הסיכוך ולבין המינוס של 
הספק כוח והיה ואם בכל זאת ישנם מתחים גם ברמה של כ 5 מיליוולט ו/או לא ניתן להאריק את המינוס של ספק הכוח 
מסיבה כל שהיא, אזי מוצע לחבר נגדים , נגדים של כ 10 קילואום רצוי בהספק של  5 ווט, בין הסיכוך של כבלי התקשורת 

למינוס של ספק הכוח.

4.   הזנת לוח בקרה:
a.   שנאי מבדל: הזנת הלוח, בדרך כלל VAC 230 , מוצע שתעבור בלוח דרך שנאי מבדל, על השנאי להיות בהספק שלא 
יעלה על 150% מההספק הנומינלי של הלוח. השנאי יוגן משני צדדיו במאמטי”ם דו קוטביים. צד אחד של המשני של השנאי 

יחובר להארקה.
b.   בספק הכוח של הלוח, אם בלוח יש ספק מתח ישר, בדרך כלל ספק של  24 וולט, ובמידת האפשר, רצוי לחבר את צד 

המינוס של הספק להארקה.

ההבדל בין טכנולוגית PWM לעומת IGBTחיבור מספר ווסתי מהירות  למסנן סלילים אחד

ריאקטור המותקן במוצא ווסת המהירות להקטנת גל חוזר
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תיאור לטבלה הגראפית מעמ’ 4 בתחתית



FTIR עקרונות פעולה-והפעם-מכשור

מושתתת  עליהם  הפיזקאלים  העקרונות  את  נסקור  זה  במאמר 
בתהליכי  נוזלים  או  גזים  ריכוזי  למדידת  אנליזרים  של  עבודתם 
מותקנים  הישראלית  בתעשיה  מגוונים  ביישומים  בתעשיה.  ייצור 
רמות  על  ובקרה  לשמירה  הן  המשמשים  תעשייתיים  אנליזרים 
של  ויעול  אבטחה  על  והן  היצרניים,  המפעלים  של  הפליטה 
תהליכי הייצור. לדוגמא - במפעלי פארמצבטיקה האנלייזר מסייע 
להחליט מהי הנקודה האידיאלית בייבוש החומר והאם התהליך 
מחזור  זמני  את  מקצר  אלו  ביישומים  באנלייזר  שימוש  הסתיים. 
הייצור, מעלה את התפוקה בכל מחזור ומפחית משמעותית את 

כמות העבודה ואת כמות חומר הגלם הנדרשים לייצור.
ספקטרוסקופי  תהליך  כל  מסתמך  שעליו  הבסיסי  העיקרון 
גל  אורך  של  כפונקציה  לדגימה  קרינה  בין  הקשר  מציאת  הוא 
ו\או תדירות. הלכה למעשה, הדגימה מוארת באור בתדירות או 
או  משתנה  הוא  מהדגימה  מוחזר  וכשהאור  ספציפי  גל  באורך 
שעוצמתו נחלשת וזאת בהתאם לסוג הדגימה שבה פגע וממנה 
הוחזר. השינוי בתכונות של האור החוזר היא זו שנותנת אינדיקציה 

לתכונות של הדגימה.
ביניהם.  הקשורים  מאטומים  מורכבת  חומר  מולקולת  כל 
היות  מסוים  טבעי  תדר  בעלת  בוויברציה  נעות  המולקולות  
ככל  ביניהם.  הקשרים  סביב  רוטטים  עצמם  והאטומים 
התנועתיות  כך  קשרים  יותר  בה  ויש  יותר  גדולה  שהמולקולה 
על-פי  נקבע  המולקולות  של  התנועה  סוג  יותר.  מורכבת  שלה 
צורת המולקולה, האנרגיה הפוטנציאלית של המולקולה, מאסת 
נוספת מתחום הכימיה התיאורטית הנקראת  ותכונה  המולקולה 
המבנה  של  אנרגטי  שינוי  מתארת  שלמעשה  וויברציוני’  ‘צימוד 

התת-אטומי במולקולה. 

העובדה  את  מנצלת   IR (IR – Infra Red( ספקטרוסקופית 
בולעים  סימטריות  לא  מולקולות  של  האטומים  שבין  שהקשרים 
הנקראים:  חלקים  ל-3  מתחלק  עצמו    IR-ה טווח   .IR בטווח  אור 
Near-IR, Mid-IR, Far-IR שקיבלו את השם שלהם ע”פ קרבתם 
 IR לטווח האור הנראה. כאשר מאירים את הדגימה באור בטווח 
וגורמים  הקשרים שבין האטומים שבמולקולה בולעים את האור 
לאטומים לרטוט ולנוע מהר יותר. כיוון שלכל סוג קשר בין אטומי 
ניתן  הטווח(,  מתוך  שנבלע  ספציפי  גל  )אורך  ייחודית  בליעה  יש 
לאפיין את סוגי הקשרים על-פי כמות וסוג הבליעה ומתוך כך ניתן 
ומתוך כך להסיק  להסיק מהם האטומים הקשורים אחד לאחר 

מהו מבנה המולקולה של הדגימה. 
צריך  אטומים  בין  ספציפי  קשר  של  הבליעה  את  למדוד  כדי 
להשתמש  ניתן  כך  לצורך  ספציפי.  גל  באורך  להשתמש 
במונוכרומט שהוא מקור אור המייצר אור באורך גל מסוים וידוע 
מראש. המשמעות של השימוש במונוכרומט היא היכולת לזהות 
רק קשר מסוג מסוים. זהו גם החיסרון במונוכרומט, חוסר היכולת 
לזהות קשרים מסוגים אחרים שלא בולעים את האור באורך הגל 

המסוים. 
מהשיטות  אחת  היא   (FTIR (IR Fourier Transform

הספקטרוסקופיות הידועות והמקובלות במדע ובתעשייה. במכשור 
מיכאלסון”.  “אינטרפרומטר  הנקרא  במנגנון  שימוש  נעשה   FTIR
במנגנון זה, אור בטווח IR יוצא ממקור האור ומפוצל על-ידי מפצל. 
משם האור פוגע ב-2 מראות, אחת נייחת ושנייה ניידת. המראות 
מחזירות את האור לכיוון הדגימה ומשם האור ממשיך אל חיישן. 
מהמראה  שהוחזר  הראשון  אור,  גלי  שני  עוברים  הדגימה  דרך 
ניידת,  השנייה  שהמראה  מכיוון  הניידת.  מהמראה  והשני  נייחת 
האור שמוחזר ממנה שונה בפאזה שלו מהאור שמוחזר מהמראה 
שהוא  )אינטרפרוגרף(   IR חתימת  הוא  שמתקבל  הפלט  הנייחת. 
פלט דיי מורכב שעל מנת לפענח אותו נדרשת פעולה מתמטית 
הנקראת טרנספורמצית פורייה. למעשה, טרנספורמצית פורייה 
מאפשרת לעבור מפונקציה המתארת את מיקום המראה הניידת 
המשמעות  לחיישן.  שהגיע  האור  גל  את  המתארת  לפונקציה 
בפועל היא שבשיטת FTIR ניתן להאיר את הדגימה בטווח של גלי 

ולהבדיל   IR אור 
סוגי  בין  ולהבחין 
השונים  הבליעה 
לזהות  ולמעשה 
את  אחת  בבת 
הקשרים  סוגי  כל 
ובכך  במולקולה 
לקבוע את תכונות 

החומר. 

מכשור  מאשר  יותר  ומהיר  יותר  זול   FTIR שמכשור  רק  לא 
האלמנטים  שכל  מכיוון  מונוכרומטיים,  מנגנונים  על  המבוסס 
האופטיים נמדדים באתו הזמן, יחס S/N בשיטה זו הוא טוב יותר 
FTIR למתאימה במיוחד לדגימות בעלות  מה שהופך את שיטת 
רעש רקע גבוה. כמו כן, להבדיל ממכשור הפועל על עיקרון פיזור 
האור, במכשור FTIR אין פיזור ולכן אין אובדן של סיגנל בין חלקי 

המערכת מה שהופך את המערכת למדויקת יותר.
 IR FTIR הוא היכולת “לפרק” חתימת  נוסף חשוב למכשור  יתרון 
תמיסה,  של  באנליזה  לדוגמא:  מהרכיבים,  אחד  לכל  מורכבת 
ניתן “להסיר” את חתימת הממס ולקבל רק את חתימת המומס 
ולהפך. הדבר מאפשר לבצע אנליזה ברמת דיוק גבוהה לדגימות 
הפרדה  לבצע  אפשרות  שאין  חומרים  של  רב  מספר  שמכילות 

לפני  ביניהם  פיזית 
הבדיקה. 

השימוש  אומנם 
החל   FTIR במכשור 
ה-80  בשנות  עוד 
שעברה  המאה  של 
תקופה  באותה  אך 
המחשוב  משאבי 
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חברת קונטאל מייצגת מזה כעשור את חברת  CAREL  איטליה 
בכל מגוון פעולותיה: קירור, מיזוג אויר ומוסיפי לחות.

חברת  CAREL מובילה בפיתוח וייצור בקרים יעודיים  לצ’ילרים 
בשיתוף פעולה עם רוב היצרנים המובילים בעולם.

חברת קונטאל משווקת את הבקרים לצ’ילרים  דרך 2 ערוצים:
האחד, אספקה ליצרנים מקומיים כמו חברת יוניק, ש.ק. , מק”מ 

הנדסה ועוד.
כולל  ישנות,  בקרה  מערכות  שדרוג  שרותי  הוא  השני  הערוץ 

בצ’ילרים  הבקרים  החלפת 
הקיימים.

 CAREL של  מערכת 
התפשטות  שסתום  הכוללת 
שדר   + דרייבר   + אלקטרוני 
מסופקת  וטמפרטורה  לחץ 
לאספקה  קונטאל  ממלאי 
תחרותיים.   ובמחירים  מיידית 

סליל  למשל   ( חילוף  חלקי  של  המחירים  פער  לאמור,  בנוסף 
לשסתום התפשטות או רגשים ( מגיע למאות אחוזים בין מוצרים 

שלנו ל”מקוריים” של אותם יצרנים.
בתמונות ניתן לראות אחד הפרויקטים להחלפת מערכת בקרה 
של צ’ילר . הפרויקט בוצע ע”י חברת דן אחזקות  בנתניה. צ’ילר 
מתוצרת TRANE  170 טון קרור עם 2 מדחסים בורגיים. במסגרת 
אחזקות  דן  חברת  ע”י  המדחסים  להחלפת  בנוסף  הפרויקט 

החליפו בקר, שדרי לחץ וטמפרטורה , שסתומי התפשטות אלקטרוניים ודרייברים להפעלתם. 
מסוג  משסתום  התפשטות  שסתומי  החלפת  גם  בקר  להחלפת  בנוסף  כולל   שנצבר  הנסיון 
מכאניים לשסתומי התפשטות אלקטרונים . המוצרים החדשים מצטיינים ביכולת גבוהה הכוללת 
הנה  החשיבות   ,super heat על  מדייקת   שמירה   )  c.o.p  ( המכונה  ביעילות  משמעותית  עליה 
ומאריך  יציבות עבודת המכונה, דבר הגורם לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל  בשמירה על  

לאין שיעור את אורך החיים של המדחסים.
חשוב לציין שכל הבקרים פועלים על פי הגדרות מוכנות מראש ולא דורשים פיתוח תוכנה, כל 
ההכנה מגיעה ישירות מחברת CAREL. הדבר נכון למדחסים בורגיים  ולבוכנתיים, המוצר כולל 

ידע שנצבר בלמעלה מ 40 שנות ניסיון  - כלומר, ניסיון של אלפי מכונות, דבר הנותן יתרון מובהק על פני תוכנה שנכתבת במקום.

חברת קונטאל בשיתוף עם חברת דן אחזקות וחברות נוספות שהוכשרו לכך, מסוגלת לתת פתרון בהחלפת בקרים ואביזרים נילווים לכל צ’ילר 
שקיים אצלכם כולל הפעלתו , הדרכת הצוות המקומי ותמיכה טכנית.

Agersh@contel.co.il    03-9260-303 פרטים ניתן לקבל אצל מר. אלכס גרש

שדרוג מערכות בקרה לצ’ילרים

יובל אייל  . . בקונטאל :משנת 1995זרקור על.

תפקיד בחברה: מנהל מחלקת בקרת תהליכים העוסקת בעיקר בניטור גזים ונוזלים.

המחלקה מונה כיום 7 עובדים העוסקים בשירות, מכירות ותמיכה במכירות . בנוסף ישנו 

קשר רצוף ודינמי עם שאר המחלקות בחברה המספקות שירותים כגון מח’ ייצור, מח’ הנדסה 

ולוגיסטיקה.

השכלה: אלקטרונאי ומהנדס תעשיה וניהול.

האתגר המקצועי: חלק נרחב מפעילות המחלקה הינו בתחום איכות והגנת הסביבה וכן 

בחיסכון באנרגיה ,תחום שהולך ותופס חלק משמעותי בסדר היום הגלובאלי. עובדה זו 

עומדת ביחס ישיר לגידולה של מח’ בקרת תהליכים בקונטאל,  שהכפילה עצמה ב-3 השנים 

האחרונות. האתגר הגדול הוא קליטת הטכנולוגיות החדשות של הספקים השונים והטמעתן 

בקרב הלקוחות.

אוהב בעבודה את המפגש עם הלקוחות  ואת הדינמיקה הדורשת זמן תגובה מהיר בשל 

הקריטיות של המוצרים והמערכות אותם אנו מספקים. 

 מתגורר בישוב מתן שבשרון. נשוי ליפעת ואב לרז , עינב  וטל. 

מחוץ לקונטאל : עוסק וצופה בספורט, בעיקר טניס, טיולים, אוכל טוב. 
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רבעון ראשון, 2010
גליון מס’ 22

בקרה תעשייתית
וסתי מהירות מנועים – מונחים ושיטות. 

רעשים חשמליים במתקני בקרה – גורמים ודרכי התמודדות.

הרמוניות על קווי הזנה – גורמים, נזקים ופתרונות.

 SAFETY בתחום מוצרי Rockwell Automation הכרזות חדשות של 

     למתקני תעשייה.

«
«
«
«

קרא בעלון על:

בקרה תהליכית
 שמוליק לסמן מציג בבהירות  את  השיטות למדידת מפלס בנוזלים 

.Level Interface בעלי צפיפות שונה     

יובל אייל -  על עקרונות הפעולה של אנליזרים בתעשייה.

«

«

מערכות תוכנה לניהול הייצור
 כיצד ייעלה חברת קליל את תהליכי שרשרת האספקה באמצעות 

     מערכת ניהול השינוע ברצפת הייצור.

 סיפורו של פרויקט - מערכת תוכנה ממוחשבת לבקרה, פיקוד 

     ורישום עבור תעשיית התעופה.

«

«

בקרת מיזוג אויר ומבנים
אלכס גרש - על שדרוג מערכות בקרה ישנות של צ’ילרים בתעשייה. «

תוכנית הדרכה – קונטאל

לפרטים והרשמה  03-9260-300        דליה אוסקר  054-9260304         ענבל מונט  054-9260340 

 

תאריכיםמחירתאורימיםשם הקורס#

1

RSLogix 5000

3

פיתוח ותחזוקת בקרים מתוכנתים בעזרת תוכנת 
הבקר מסדרה 5000 מבית

.Rockwell Software
ControlLogix, CompacLogix :1800 ש”חבקרים

9-11/2/2010

27-29/4/2010

6-8/7/2010

14-16/9/2010

14-16/12/2010

2

RSLogix 500

3

פיתוח ותחזוקת בקרים מתוכנתים בעזרת תוכנת 
 הבקר מסדרה 500 מבית

.Rockwell Software
SLC, MicroLogix 1800 ש”חבקרים

16-18/2/2010

4-6/5/2010

27-29/7/2010

31/8-2/9/2010

16-18/11/2010

3

 RSLogix 5000 
3מתקדם

קורס המיועד לאנשי בקרה מנוסים שעברו קורס 
בסיסי בתוכנת RSLOGIX 5000, ועם ניסיון 

בסיסי. בהדרכה  יושם דגש על נושאים מתקדמים 
בפיתוח תוכנה.

2200 ש”ח

9-11/3/2010

22-24/6/2010

19-21/10/2010

4

רשתות תקשורת 

3

סמינר ייחודי המקנה ידע נדרש בתשתיות 
תקשורת ברצפת הייצור. כולל סקירת רשתות 

Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet,  Factory-
Talk, Profibus, Modbus,Remote IO . במסגרת 

הסמינר ייבחנו שיקולים לבחירת רשת תקשורת 
לרצפת הייצור.

2200 ש”ח

16-18/3/2010

1-3/6/2010

12-14/10/2010

5

RSView Supervisory-
Edition

3

פיתוח יישום באמצעות RSView-SE  ספריות 
נתונים, פיתוח מסכי מפעיל, חתימות אלקטרוניות, 

איסוף נתונים, יישום בסביבה מרובת שרתים-
מרובת לקוחות. דוגמאות מהתקנות מובילות 

בתעשייה הישראלית.

2000 ש”ח

23-25/3/2010

8-10/6/2010

5-7/10/2010

6

RSView Supervisory-
Edition

מתקדם
3

־קורס מבוסס על נושאים מתקדמים בפיתוח יישו
 RSVIEWSE מים  בפאנלים תעשייתיים , מערכות

2200 ש”חמקומיות ומבוזרות

13-15/4/2010

13-15/7/2010

23-25/11/2010

קונטאל אוטומציה ובקרה בע”מ
פארק דניב, רח’ יגיע כפיים 21, ת.ד. 3570, קרית-אריה פתח-תקוה 49130

טל’: 03-9260300   פקס: 03-9260333 
www.contel.co.il אוטומציה ובקרה בע”מ

לשנת  ההדרכה  תוכנית  את  מציגה  קונטאל  מכללת 
של  ההדרכה  במתקני  מועברים  הקורסים   .2010
משתתפים.  זוג  לכל  תרגול  עמדת  וכוללים  החברה, 
את ההדרכות מעבירים מנהלי פרויקטים בכירים בעלי 

נסיון שטח מוכח.




