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דוראד, תחנת הכוח הפרטית הגדולה בארץ
mw8308 התחנה פועלת עם מערכות DCS  ובקרים 

RA , Allen-Bradley מתוכנתים מתוצרת
קונטאל סיפקה בפרויקט זה תכנון וביצוע של 18 חדרים 

מימין לשמאל: מהנדס האתר מקסים אברמוביץ, שמעון גרשון, מנהל הייצור בקונטאל משה אלאלוף, מתכנן חשמל צבי שקד

תחנת הכוח דוראד הופעלה בהצלחה

יבילים הכוללים מיזוג אוויר תעשייתי, מכשור, בקרים 
מתוכנתים שרתים ותקשורת, מהנדסי החברה עבדו באתר 

ברצף מתחילת ההתקנות ועד ההפעלה.

לקבלת סילבוסים נא לפנות לאורלי נאסי במייל  orlyn@contel.co.il או לטלפון 03-9260340
www.contel.co.il  או לאתר החברה

קורסים במח‘ בקרה תעשייתית לשנת 2014
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חברת קונטאל מספקת  שרותי הנדסה, מוצרים 
ומערכות בנושא הסבות גז טבעי. 

לחברה ידע , ניסיון ומוצרים מובילים ואיכותיים. לרשותך עומד 

צוות מיומן של מהנדסים וטכנאים במגוון רחב של התמחויות. חלק 

מהמוצרים מסופקים באופן ישיר ומיידי מהמדף .

השירותים שלנו ניתנים  משלוחות החברה בעומר בדרום ופארק 

בר-לב שבצומת אחיהוד בצפון:

• תכנון מפורט, וניסיון בעבודה בסביבה נפיצה

• מערכות הפחתת לחץ משולבות.

• כרומוטוגרפים למדידת ערך קלורי, כולל מחשבי זרימה תקניים.

• מבערי גז דואלים לתנורים תעשייתיים, דודי קיטור והסקה.

• מוני גז ומחשבי זרימה עם קיזוז לחץ וטמפרטורה

• וסתים בבקרה עצמית 

• שסתומי בקרה 

• שילוב מערכות בקרה כלל מפעליות

• גלאי להבה מתוצרת סימנס

• בקרי להבה מתוצרת סימנס

• גלאי גז לבטיחות והשמטה

Open Path גלאי בטיחות מרחבי •

• גלאי גז ניידים לטכנאים

הסבות גז טבעי 

חברת סימנס התמקדה במשך שנים רבות בפיתוח בקרים וגלאי 

להבה עם דגש על רגישות ובטיחות העבודה.

המערכות  המובילות בטכנולוגיה מיועדות להבטיח שליטה 

אופטימלית בתהליך הבערה.

קו המוצרים כולל מגוון רחב של גלאי להבה. גלאים בקטגוריות של 

גלאי UV אותם תמצא בקו מוצרים מהסדרה QRA ובנוסף מגוון רחב 

של חיישנים וגלאי להבה אוניברסליים לפעולה רציפה המבוססת על 

. IP65 כולל מוצרים עם רמת הגנה בתקן .IR או UV רגישות

קונטאל מציעה יכולת שילוב גבוהה עם מגוון רחב של אמצעי הגנת 

בעירה מבית סימנס כולל בקרי להבה .  כמו כן קונטאל מציעה שילוב 

של מערכות סימנס עם מערכות הבקרה שבמפעלך ללא אילוצים 

של יצרן מערכות הבקרה הקיימות במפעל.

המוצרים בחלקם מסופקים ממלאי החברה זאת כדי לענות לצרכי 

הלקוחות במהירות המרבית.

קונטאל מעמדה לרשות לקוחותיה תכנון וביצוע של הסבת המבערים 

לגז טבעי במגוון רחב של תעשיות.

. 

 

בקרת להבה    מאת: משה לייבה
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ברכות לעובדים החדשים שהצטרפו לקבוצת קונטאל ברבעון האחרון:

קצרים

שלהי שנות ה-70. קורס בקרים מתוכנתים בקונטאל. עומדים משמאל לימין רוס 

מילר (אלן ברדלי), גדעון טילמן, תיאודור סוקולובסקי (מייסד החברה). 

יושב - שמעון גרשון

קונטאל השיקה את דף הבית של החברה 
ב- FaceBook. הינכם מוזמנים להתעדכן. 

חפשו אותנו בפייסבוק תחת
Contel Automation & Control 

אתרים  שני  מקסימה  חברת  בונה  אלו  בימים 
רותם  במפעלים  אויר,  להפרדת  נוספים 
מקסימה  לישראל.  כימיקלים  של  ופריקלס 
התעשיה  מתחום  תעשייתית  חברה  הינה 
ומשווקת  מייבאת  מייצרת,  אשר  התהליכית 
הייצור  במתקני  שימושים.  למגוון  גזים 
החדשים שבונה מקסימה – מספקת קונטאל 
מסדרת  התהליכיות  הבקרה  מערכות  את 

.Rockwell Automation של PlantPax

בתמונה – שלב הסימולציה שמתקיים במשרדי קונטאל 
וכן  אוחנה,  דוד  מר  הלקוח,  נציג  בהשתתפות  בעומר, 

נציג של חברת התהליך TPI מאיטליה.

חברת  חנכה  ינואר  חודש  של  הראשון  בשבוע 
הפוטו-וולטאית  הכוח  תחנת  את   ובינוי  שיכון 
גם  כמו  זה,  בפרויקט  בחצרים.  החדשה 
בשדה  ובינוי  שיכון  של  הנוספים  בפרויקטים 
מערכות  את  קונטאל  סיפקה  ובתמנע,  בוקר 

הבקרה וה-HMI של מתקני הייצור.

באתר  קונטאל,  חברת  מנכל  גרשון,  שמעון  בתמונה- 
בחצרים ביום חניכת האתר.

ה-50  חגיגות 
את הלוגו שילווה את קונטאל בשנה הקרובה עיצב 
מהנדס  זילברשטיין,  (אוגי)  ליאור  החברה,  עובד 

מערכות בתחום הבקרה והראייה הממוחשבת.

 2014 1בינואר  קונטאל,  קבוצת  עובדי  לצוות 

 - בדיוק  שנה   50 לפני  היום:  לנו  מיוחד  יום   -
קונטאל  חברת  נוסדה   -  1/1/1964 בתאריך 

הנדסת מיכשור ובקרה בע“מ.
אנחנו עוד לא היינו שם כאשר נולדה קונטאל, 
ה-70  בשנות  רק  כשכירים  אליה  הצטרפנו 
המוקדמות. אך מאז, אנו איתה והיא איתנו זה 

יותר מ-40 שנה.
מבכירי  יזמים  מספר  ידי  על  הוקמה  החברה 
ליאו  פרופ‘  ביניהם  דאז,  בישראל  התעשיה 
קיפניס ז“ל - מחלוצי בקרת התהליכים וכמובן 
מר תאודור סוקולובסקי  שיבדל לחיים ארוכים 
שהוביל את החברה עד להעברתה אלינו לפני 

כחצי יובל שנים.
כיום מונה קבוצת קונטאל 6 חברות מצליחות 
עם מעל 220 עובדים. תמהיל מצליח של חברות 

הנדסה, תוכנה וחברות ייצור תעשייתיות.
לא  זו  הדרך.  לאורך  אתנו  שאתם  שמחים  אנו 
הלום!  עד  הגענו  שבזכותכם  לומר  מליצה 

ובזכותכם נצעד לקראת האתגרים של השנים 
הבאות. בכוונתנו להמשיך ולפתח את הקבוצה 
בשוק  מעמדנו  על  ולשמור  הבאות  בשנים 
פעילותה  בתחומי  מובילה  כחברה  הישראלי 
תוך חתירה לשיפור מתמיד במקצוענות ואיכות 

המוצרים והשירותים שאותם אנו מספקים.
ואיכות  קיימא  ברת  תעשייה  כאשר  נמשיך 
הסביבה הינם נר לרגלנו, לפתח יוזמות ונושאים 
לחזק  נמשיך  וכמובן  הבית.  מתוך  חדשים 
עם  העסקית  והפעילות  הקשרים  את  ולפתח 
שותפינו העסקיים מחו“ל. כמו גם עם הספקים 

הטובים שלנו והלקוחות.
ביום חגיגי זה אנו רוצים לחזור ולהודות לכם 
בבריאות  אישי  באופן  מכם  אחד  כל  ולברך 
ובהמשך  החדשה  האזרחית  בשנה  והצלחה 

דרכנו המשותפת.

                                                     שמעון וגדעון

אולג יאלין - לתפקיד חשמלאי אחזקה בקונטאל - מח‘ בקרה תעשייתית

דני רוזנוב - לתפקיד מנהל מכירות בקונטאל - מח‘ בקרה תעשייתית

ITS -טוביה קנטמן - לתפקיד מתכנת ב



רגע של נוסטלגיה... 

בתמונות העליונות - הנשיא לשעבר יצחק נבון בעת ביקור
בביתן קונטאל בתערוכה

 
 בתמונה התחתונה - גדעון טילמן 1979
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OEE פארמה
מערכת מדדים תפעוליים ללקוחות 
ITS הפארמצבטיים, מבית קונטאל

מאת: קובי צדף

קונטאל הינה הספקית המובילה של פתרון OEE  ייעודי 
לתעשיית הפארמה בישראל, עם למעלה מ-150 קווים ייצור 

ואריזה פעילים בתעשייה, נכון לכתיבת שורות אלו. 
בשנת 2013 קונטאל יצאה בקמפיין בלעדי לתעשיית הפארמה 

שבה אנו הוצעה ללקוחות התנסות במוצר לתקופה של 3 
חודשים ללא חיוב, כולל התקנה מלאה באתר הלקוח. 

לאור הצלחת הקמפיין אנו מודיעים בזאת על המשך המבצע גם 
במהלך הרבעון הראשון של שנת 2014 הבאה עלינו לטובה.

 ?OEE אז מה זה בכלל

ראשי התיבות OEE מייצגים מדד כולל לאפקטיביות תפעולית 
 (Overall Equipment Effectiveness) של מערך ייצור

ומאפשרים למפעלים למדוד, להעריך ולנתח את נתוני התפעול 
ובכך לבחון את אופן הנצילות של משאבי הייצור.

בנוסף לכך, מדד ה-OEE הינו מרכיב מרכזי ונפוץ במפעלים 
אשר עובדים לפי פרקטיקה של ייצור רזה או קייזן בכך שהוא 
מאפשר נראות מלאה לתהליך הייצור כולו, ובאמצעותו ניתן 

לזהות ולטייב תהליכים שאינם אופטימליים. 

OEE מערכת הפארמה

מדד היעילות התפעולית (OEE)  מאפשר למפעל לנטר את 
האפקטיביות והיעילות של המשאבים (מכונות, אנשים, חומרים) 
בארגון על ידי ביצוע קומבינציה של מספר מדדי משנה בתחומי 
הזמינות, יעילות ואיכות של משאבי הייצור והצגתם באופן ברור 
וקל לאנשים הרלוונטיים בארגון אשר בתורם ישתמשו במדדים 

הללו כדי לנתח בעיות בתפעול .
תכונות בולטות במערכת:

• מותאם לענף הפארמצבטיקה, לתהליכי ייצור ואריזה. מותקן 
ומוכח מאז 2007 במפעלי הפארמה המובילים בישראל

• תצוגת מעוף הציפור על כל קווי הייצור במפעל/מחלקה/אזור 
עם יכולות Drill Down כדי להגיע לרזולוציות מידע מפורטות 

יותר
• ממשק גמיש המאפשר התאמת המידע הרצוי למשתמשי 

הארגון
• נוסחת OEE  מודולרית המאפשרת ביטוי לכל מפעל ואופן 

העבודה שלו
• המערכת מאפשרת ניתוח OEE לפי כל חתך מידע אפשרי 

(מכונה, קו, משמרת, מפעל וכד>)
• ארכיטקטורה פתוחה – מאפשרת התאמה של פונקציונאליות 

המערכת לפי צרכי הלקוח
• מערכת מבוססת ווב, קלה ומהירה להתקנה
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(Downtime Analysis) מדדי משנה - ניתוח השבתות

מדד זה מאפשר ניתוח זמני העצירות של מכונות וקווי ייצור 
על ידי כך שהמערכת מחוברת לשכבת הבקרה/אוטומציה 
ומאפשרת איסוף מידע מלא ואוטומטי של זמני ההשבתה. 

באמצעות סיווגי העצירות על ידי המפעילים המערכת 
מאפשרת מידע מעובד ומנותח לגבי סיבות העצירות (פארטו 

עצירות), 10 תקלות נפוצות, MTTR, MTBF  ועוד
• עץ סיבות היררכי (עד 3 שלבים)

• יכולת פיצול השבתה למספר תתי עצירות (לניתוח מדוייק 
יותר)

• מסך תזכורת למפעיל אשר שכח לסווג עצירה
• יומן עצירות מובנה המאפשר ייצוא של המידע לגליונות 

אלקטרוניים

(Performance Analysis) מדדי משנה - ניתוח ביצועים

ניתוח אובני המהירות בתהליכי הייצור השונים והצגת מידע 
מעובד למשתמש בדבר הגורמים לאובדני המהירות, כיצד הם 

התרחשו בתהליך ומהם הצעדים שניתן לעשות כדי לתקן את 
הבעיה  (אם קיים)

• לכל משאב/תהליך/פריט יש תקן מטרה וגבולות אזהרה 
ודחייה כדי לאפשר ניהול יעיל של ביצועי המשאבים במערכת

• כל אובדן מהירות מסווג במערכת תחת קבוצות סיווג וסיבות 
האטה אשר מוגדרות על-ידי הלקוח בתשתיות המערכת

• יכולת לפצל אירוע של אובדן מהירות למספר אירועי משנה 
(לצורך ניתוח מידע מדויק יותר)

• יומן מערכת מובנה המאפשר ייצוא של המידע לגליונות 
אלקטרוניים

(Quality Analysis) מדדי משנה - ניתוח איכות

מנטר את איכות המוצרים המיוצרים במכרז עבודה באמצעות 
ניתוח של כמות הפחת באותו מרכז עבודה (מוצרים טובים מול 

מוצרים פסולים)
• ספירה אוטומטית של מוצרים מוגמרים, כולל הבחנה בין 

טובים לפסולים 
• מאפשר איטגרציה למערכות IPC לצורך מידע מקיף יותר 

באפשר לאיכות המוצרים המיוצרים
 (VISION) מאפשר אינטגרציה למערכות ראייה ממוחשבת •
לצורך זיהוי מוצרים פסולים בצורה אוטומטית והורדתם מהקו

מה בקופסא?
קונטאל תספק מערכת פארמה OEE  לקו בודד, ייצור או 

אריזה, לתקופה של 3 חודשים.

החבילה כוללת:
OEE רישיון זמני לתוכנת פארמה  .1

לוח בקרה נלווה  .2
Allen Bradley כולל בקר  .a

כרטיסי IO דיגיטליים  .b
חיבור אתרנט  .c

סנסור פוטואלקטרי למניית המוצרים היוצאים מהקו  .3
Kepware OPC רישיון זמני לתוכנת  .4

התקנה מלאה באתר הלקוח  .5

לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם קובי צדף,
 kobi@contel.co.il 

או עם מזכירות החברה בטלפון 03-9260300.
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ווסתי מהירות לאיזור נפיץ
מהירות  לווסתי  תוסף  מספקת   Rockwell Automation חברת 
ווסתי  יכולים  זה  תוסף  באמצעות   .ATEX תקן  עבור   PowerFlex 750
נפיצים.  באיזורים  המותקנים  מנועים  במהירות  לשלוט  המהירות 
 ,PowerFlex 753 מדגם  הווסתים  יכולים  זה  בתוסף  שימוש  באמצעות 
ו – PowerFlex 755, להפסיק בהתאם ל - TÜV את פעולת הווסתים 
מסייע  הפתרון  מידי.  גבוה  להיות  הופכת  המנוע  טמפרטורת  כאשר 
בחיסול סיכון הפיצוץ שעשוי להיגרם בעקבות שימוש במנוע בעל תקן 

.ATEX

 

חדש מ- 
Stratix 5900 נתב חדש המשלב מספר רחב של פונקציות לאבטחת 

מידע מודרניות לתוך מכשיר אחד, זאת כדי להגן על רשתות תקשורת 
ייעודיות למערכות אוטומציה ובקרה. הנתב הזה הוא קומפקטי, חזר, 

תעשייתי ומוקשח כדי לספק מגוון רחב של תוכנות מיתוג מנוהלות.
תכונות:

 Router + Firewall -
(Virtual Private Network (VPN -

(Network Address Translation (NAT -
1GE WAN, 4 FE LAN, 1 Serial Port -

- המוצר פותח בשיתוף חברת סיסקו ובעל טכנולוגיות יחודיות 
 (IOS) לסיסקו

- למוצר תכונות משותפות עם יתר מוצרי האטרנט מסדרת 
 CLI, CNA, DM,) ולו כלי ניהול מוכרים לתחום הרשתות Stratix

.(CiscoWorks, CCP

- למוצר יכולות ניטור ופתרון בעיות באמצעות כלים מתקדמים 
.(NetFlow)

- המוצר מוקשח ובעל יכולות עמידה בסביבה תעשייתית כולל עמידות 
רחבה  בטמפרטורות עבודה, ויכולת עמידה ברעידות.

לפרטים נוספים ומידע נוסף ניתן לפנות אל מנהל תחום רשתות 
ואבטחת מידע בקונטאל,

dotand@contel.co.il, 054-9260380 – דותן דקל 
 

מאת: דני עציוני, מיטב טק

מיטב-טק התקינה מאות תרמוסטטים 
 ONE57 בדירות הפאר בבניין היוקרתי

ברחוב 57 במנהטן.

בבניין, בו הדירות נמכרות במחיר 20 מיליון 
דולר לדירות הזולות בקומות התחתונות 
וב- 90 מיליון דולר לפנטהאוזים הצופים 
 FMT  לסנטראל פארק הותקנו יחידות

שפותחו ויוצרו בחברת מיטב טק.

התרמוסטטים, בעלי לוגיקה ייחודית לבניין, 
תוכננו כדי להפעיל את מערכת המיזוג 

והחימום של הדירות וכוללים תוכנית שבועית 
ואלגוריתם חכם מיוחד שמאפשר את 

הפעלת החימום (בימי החורף) גם אם יש 
הפסקת חשמל בבניין.

 FMT24-HP32-PROG-01 הדגם הנבחר הוא
וכולל יציאות פיקוד לשני מדחסים, משאבת 
חום ולברז מים לחימום באמצעות רדיאטור 

העובד בלוגיקה הפוכה ומבטיח את חימום 
הבית אם מתרחשת הפסקת חשמל. 

לתרמוסטט הוכנסו 
פונקציות חכמות 
לחיסכון באנרגיה 

ולקלות ונוחות 
שימוש כגון תוכנית 

שבועית, נעילת 
 Freeze ,מקשים

Protection, תצוגת 
LCD מוארת והגנה 

על המדחסים.

עיצובו העדין של התרמוסטט של 
מיטב-טק נבחר ואושר ע״י האדריכלים 

של הפרוייקט וכיום מאות מהם 
מקשטים את הדירות המפוארות של 

עשירי ניו יורק.

הפרוייקט מצטרף לרשימה ארוכה של 
בנייני דירות יוקרתיים ומלונות ברחבי 

ארה״ב וצפון אמריקה המשתמשים 
ביחידות הבקרה האיכותיות של מיטב-

טק. 

מיטב-טק התקינה מאות תרמוסטטים בבניין היוקרה ONE57 בניו-יורק
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שירותים באתר הלקוח - סקירה כללית

על מנת לשמור על יתרון תחרותי משמעותי בתעשייה ,יש להתעדכן 
ולשמור על חדשנות  טכנולוגית  באופן קבוע.

קונטאל מציעה מגוון שירותים המאפשרים עמידה ביעדים אלו החל 
מתחילת הפעילות של מתקן חדש ועד לשירותי שידרוג והסבה של 

חומרה ותוכנה במפעל קיים.   

באמצעות שירותים אלו ניתן להנות ממקצועיות, זמינות וגמישות של 
תמיכה טכנית הנדסית ופתרון תקלות.

מקצועיות
המומחיות , הידע והניסיון שנצברו בקונטאל במהלך השנים מאפשרים 

קיצור תהליכים ושיפור מתמיד של ביצועי הציוד.

זמינות
קבוצת ההנדסה בקונטאל נמצאת בפריסה גיאוגרפית רחבה וערוכה 

למתן שירותי תמיכה בלקוח בזמני תגובה קצרים ומהירים.

גמישות
ניתן להזמין את שירותי החברה על בסיס קריאת שבר, על בסיס 

תכנית עבודה או על בסיס מישרה מלאה במתכונת של מיקור-חוץ.

סוגי השירות

• שירותי הסבה ושידרוג

מאפשרים זמינות מרבית של תהליכי הייצור ,שיפור פריון הייצור, שיפור 
איכות הייצור , צמצום זמני השבתה לא מתוכננים והפחתת עלויות 

בטווח הארוך.

• שירותי סיוע בהפעלה והרצה של מתקנים חדשים

• הנדסה משולבת: הנדסה ושרות של מערכות משולבות הכוללות:
 - מיכשור

 - בקרה
 - אוטומציה

 - רשתות תקשורת
 - פיקוד חשמלי, ווסתי מהירות ובקרת תנועה מכאנית

 - תחזוקה מונעת
 - אחריות על חלקים ועבודה

 - קריאות שירות

• מיקור חוץ - שלב  שיתוף הפעולה ההדוק ביותר  בין  קונטאל 
ללקוח.

איש הנדסה מקצועי ומיומן מצוות עובדי קונטאל יוצב באתר הלקוח 
ויסייע לצוות הקיים בפעילות השוטפת , כשמאחוריו גיבוי מלא בכל 

רגע נתון של צוות ההנדסה מקונטאל.  צוות זה כולל מומחי ידע במגוון 
עצום של טכנולוגיות ונושאים מורכבים כגון רשתות תקשורת בריצפת 

הייצור, הינע חשמלי, מיכשור מתוחכם, מערכות הפעלה שונות ועוד.

באמצעות מודל זה, נהנה הלקוח ממשאבי ידע עצומים וזמינים 
ומהון אנושי איכותי ומקצועי המאפשרים לו לייעל ולקדם פרויקטים 

הנדסיים ופעילות שוטפת.
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זיהוי ובקרת תוויות בקווי ייצור
CIDV- Cognex ID Verification

מאת: גיל ליסוביץ‘

OCR -דוגמאות ליכולות כלי ה

זיהוי אותיות אופטי
OCR – Optical Characters Reading

מאת: גיל ליסוביץ‘

CIDV – הינו מוצר שפותח על ידי קונטאל תוך שימוש 
בטכנולוגיות מובילות  של קורא ברקוד אופטי של חברת 

קוגנקס, ובקר מתוכנת של חברת אלן ברדלי.
תפקידו של המוצר לזהות חדירה של תווית זרה לתהליך 
מילוי של מוצר מסוים ולהתריע ו/או להוציאו מהתהליך. 

הבדיקה אינה מוגבלת לתווית בלבד, ניתן ליישם את 
המערכת על כל מוצר שעליו סימון ברקוד,  לדוגמה:

- מדבקה
- מיכל מילוי

- פחית
- שרוול

- קופסא
- בקבוק
- מכסה 

הצורך שהביא לפיתוח CIDV הינו הצורך למניעת טעויות 
אנוש, טעויות  בשלב הדפסת התוויות וטעויות  בשלב 

המילוי. מתחקיר שביצענו עם החברות המובילות בשוק 
הישראלי עולה  כי טעות כזו יכולה להיות הרת אסון 

ללקוח הסופי ולמפעל. 
הלקוח הסופי עלול להיות חשוף לסכנה בריאותית למשל 

כמו במקרה וצרכן  סוכרתי ייצרוך מוצר המכיל סוכר, 
למרות שעל התווית רשום שהמוצר ללא סוכר, דוגמא 

OCR לאחרונה גוברת הדרישה לאפליקציות
 .(optical characters reading) 

קונטאל עונה על הצורך באמצעות מוצרים מתוצרת 
חברת קוגנקס .  לקוגנקס  כלים מתקדמים בתחום , 

תוך שמירה על זמן פיתוח אפליקציה מינימאלי.

גרסה אחרונה מציגה  IN-Sight explorer משודרג,  
המאפשר כיול אוטומטי ויישום והגדרה קלים של 

המערכת. 
לכלי יכולות גבוהות בהתמודדות עם הדפסה לא 

יציבה כמו הזרקת דיו בנקודות תוך עבודה בסביבה 
רועדת, מריחות והתארכות הגופן בעקבות שינויים 

במהירות הקו, הדפסה בקונטרסט נמוך ועוד.

בכל מקרה בו יש  צורך באימות הדפסה, בדיקת 
התאמת תוויות, העברת נתונים למערכת ניהול 

הייצור או קשר עם מערכת ה- ERP-  מערכת ראייה 
ממוחשבת אותה קונטאל מיישמת בשיתוף עם  

קוגנקס,  היא הפתרון.

קונטאל הינה החברה המיישמת והמפיצה של 
מערכות קוגנקס בישראל. החברה צברה  ניסיון רב 

כולל יישום ומימוש אפליקציות OCR . התעשיות בהן 
כלים אלו יושמו עד כה הן תעשיות התרופות , מזון, 
משקאות, וקוסמטיקה. בעולם ניתן למצוא יישומים 

דומים גם בתחום האלקטרוניקה ומערכות אוטומטיות 
במגוון רחב של יישומים.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות למהנדס המוצר,
גיל ליסוביץ

054-9260315
 gillis@contel.co.il
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לראשונה בישראל: 
פוליפאק תעשיות 

מייצרת סרטי קשירה 
מחומרים פלסטיים
חברת פוליפאק תעשיות מקבוצת 

קונטאל הפעילה לאחרונה במפעלה 
החדש במגדל העמק קו אקסטרוזיה 

וגלילה חדשני ליצור סרטי קשירה 
 (PET) מפוליאסטר (STRAPS)

ומפוליפרופילן (PP). הקו אשר נרכש 
מחברת SIMA – איטליה, נחשב 

למתקדם מסוגו בעולם.

הקו החדשני והמשוכלל שאורכו כ-40 
מטר, כולל טכנולוגיה ייחודית המאפשרת 
שימוש ב-100% חומר גלם (PET)  ממוחזר 

העשוי מפתיתי בקבוקים (מסוג קוקה 
קולה, ספרייט, פפסי וכד>). חומר הגלם 

מסופק על ידי חברת «אביב תעשיות 
מיחזור» ברמת חובב הקולטת את 

הבקבוקים הנאספים על ידי תאגיד 
המיחזור מכל רחבי הארץ ומרסקת 

אותם לפתיתים. הפתיתים מוזנים, לאחר 

ניקוי ויבוש, ישירות לקו הייצור בפוליפאק 
תעשיות.

חברת פוליפאק תעשיות הינה, היצרן 
היחידי בישראל המייצר סרטי קשירה 

מחומרים פלסטיים ולהפעלתו חשיבות 
משמעותית הן כהחלפת יבוא והן כתרומה 

לשמירת הסביבה.

בשנים האחרונות תופסים סרטי 
הפלסטיק את מקומם של סרטי הפלדה 

שהיו נהוגים בעבר לאותם היישומים 
בזכות יתרונותיהם הבולטים המתבטאים, 

בין היתר, בנוחות השינוע והטיפול, עלות 
כספית נמוכה יותר, בטיחות, וכמובן, 

ניצול של חומר גלם ממוחזר זמין.

הסרטים מיוצרים במידות שונות בהתאם 
לחוזק המכני הנדרש. הזמינות מייצור 

מקומי מקצרת משמעותית את זמני 
האספקה ומאפשרת למשתמשים 
צמצום של רמות המלאי הדרושות 

וביטול התלות באי הוודאות הכרוכה 
ביבוא.

נוספת יכולה 
להיות רכיב אלרגני 
במוצר שלא אמור 

להכיל רכיבים 
אלו. היו לא מעט 

מקרים בהם היצרן 
נאלץ לבצע החזרה 
ואיסוף של מוצרים  

מהמדפים, 
במקרים כאלו 

הנזק הכספי הוא 
רב אך חמורה 

יותר היא הפגיעה 
בבריאות האדם 

והפגיעה במוניטין 
החברה.

מצאנו כי הצורך 
זהה במרבית 

קווי היצור והחלטנו 
בקונטאל לבצע שלב ארוך של איפיון לאפליקציה על 

מנת לספק מענה בצורה גורפת (גנרית) למגוון רחב 
של יישומי מערכת ה- CIDV שפותחה. לאחר שלב 

האיפיון  יישמנו את האפליקציה בחומרה הנבחרת ודרך 
הפעולה הזו הביאה אותנו למוצר סופי שניתן לייצרו 
ולהתקינו תוך זמן קצר בקו הייצור וכל זאת בעלויות 

נמוכות אשר הושגו הודות למרכיב מחיר ההנדסה שירד 
בצורה משמעותית.

המוצר זכה להצלחה תוך זמן קצר מסיום הפיתוח 
וקונטאל זכתה בהזמנות מתעשיות המזון, המשקאות 

והתרופות. 

אנו מעריכים שמערכת ה- CIDV רלוונטית לתעשיות 
רבות נוספות אשר בהן קיים אותו הצורך כגון תעשיות 

הקוסמטיקה, הכימיה , מוצרי הצריכה ואחרים.

 CIDV -לפרטים נוספים על מערכת ה

אנא פנה אל מהנדס המוצר - גיל ליסוביץ -054
9260315

 gillis@contel.co.il
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מאת : גיא גיורא

חברת קונטאל סיפקה והפעילה ,מערכת הוספת לחות מדגם 
MCMULTIZONE , מתוצרת חברת   CAREL  למפעל 

מתקדם בצפון.
חברת CAREL הנה חברה אשר מרכזה ממוקם  בפדובה 

איטליה.חברת CAREL  מובילה היום במתן פתרונות הוספת 
לחות , בקרת קירור ובקרת מיזוג אויר .

בתחום מערכות הוספת לחות, CAREL   מספקת מוסיפי 
לחות קיטור גופי חימום,  מוסיפי לחות אלקטרודות , מערכות 

בלחץ מים גבוה , מערכות אולטראסוניות ומערפלים 
צנטריפוגליים .

חברת קונטאל  סיפקה מערכת אשר באמצעותה ניתן יהיה 
לשמר תנאי אקלים של טמפרטורה ולחות מתאימים לייצור .

מערכת ההרטבה מדגם MC MULTIZONE פועלת בשיטה 
אדייאבטית  בלחץ אויר גבוה ותפקידה לשמור על לחות של 

65%RH וטמפרטורה של 22 מעלות צלסיוס באולם הייצור . 
בנוסף על שמירת הלחות , רסס המים מבצע החלפת חום 

עם נפח האוויר הקיים באולם וע“י כך האוויר מתקרר ( העומס 
המורגש יורד ) והמים מתאדים . מכך נגזרת העזרה למערכת 

הקירור. 
היתרון המשמעותי למפעל הוא שהמערכת מאוד חסכונית 
באנרגיה ( כ 100 ואט השקעה לכל ליטר שעה של תפוקה , 
כולל ההשקעה במדחס האוויר ) . המים המוזנים למערכת 

הנם מי רשת ואין צורך 
להשקיע במערכת 

טיפול במים .  
המערכת משלבת 2 
זורמים ( אויר דחוס 

ומים ) ,אשר מהירותם 
גורמת לערפול .
המערכת אשר 

סופקה  הנה בתפוקה 
מקסימאלית של 230 
ליטר לשעה וכוללת  

את המאפיינים הבאים 
 :

ü לוח בקרה הכולל בקר מסדרת PICO המפקד על ברזי 
פיקוד מים ואויר ,בהתאם לדרישה של 2 רגשי לחות יחסית 

הממוקמים בתוך האולם קרוב לתהליך .

- הלוח כולל  מנגנון שטיפות מחזורי אוטומטי הניתן לכיוון .
- המערכת מעבירה את הנתונים דרך פרוטוקול מודבס 

למרכז הבקרה והשליטה. 
- הלוח כולל גם אופציות נוספות  לבקרת מבנה בתקשורת 

 . BACNET  , Modbus,LON , TCP/IP,SNMP

ü באולם הייצור מותקנים מתזי  ערפול העשויים מפלב“מ
 ( AISI316 ) המשלבים לחץ מים ולחץ אויר להוצאת טיפות 

בגודל 5-10 מיקרון בממוצע .
בקרת לחץ האוויר הנה פרופורציונלית ומתאפשרת עקב 

הטכנולוגיה של המתז הכוללת קפיץ, אשר נע לאחור באופן 
רציף ומאפשר כניסה של אויר באופן פרופורציונלי . המתז 

כולל מנגנון ניקוי עצמי ויציאת נוקר בחזית המתז ומאפשר ניקוי 
מפני אבנית .

ü לחץ אויר מסופק ממדחס אויר ,ספיקת אויר לפי 1.27 
Nm3/h בלחץ אטמוספרי לכל ערפול של 1 ליטר/שעה 

.לחץ האוויר שמסופק ללוח הבקרה הנו bar 4-10 . כתוצאה 
מכך ספיקת האוויר הדחוס הנדרשת לפעולה מושלמת של 

המערכת מאוד נמוכה ובכך ההספק החשמלי המושקע 
במדחס נמוך , נתון המאפשר חסכון משמעותי בהוצאות 

השוטפות על המערכת .

ü המערכת כוללת  מדי לחץ בקווי אויר ומים , שדר לחץ 
השומר על לחץ של bar 2.1 בסוף קו האוויר , ברזי ריקון 

חשמליים בסוף קו לביצוע VENT  לקויים ורקון מים מהקו 
,לשמירה על רמת היגיינה גבוהה ומניעת מצב של מים עומדים 

.
ü לשמירה על איכות המים ואיכות האוויר דחוס ,המערכת 

כוללת בכניסה ללוח הבקרה  פילטר מים ( 5 מיקרון )  בקו 
המים ומנורת UV  לשמירה על סטריליזציה של המים , פילטר 

אויר ( 5 מיקרון ) ופילטר שמן ( 1 מיקרון ) בקו האוויר. 

המערכות הללו מותקנות באלפי מתקנים ברחבי העולם 
ומתאימים למגוון רחב מאוד של אפליקציות : 

תעשיית הטקסטיל  .1
תעשיית הדפוס  .2

חדרי קירור לפירות וירקות   .3
תעשיית הטבק  .4

תעשיית העץ   .5
יקבים ועוד ...  .6

בקרת לחות מדויקת וחסכונית באנרגיה
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לאחרונה יוצרה  ע“י קונטאל מערכת 
  Lextran ניידת עבור חברת CEMS

הכוללת מערכת ניטור מושלמת . יתרונה 
של המערכת בכך שאין צורך לקבעה  

וניתן להעבירה ממקום למקום.  יחד עם 
זאת , מדובר   במערכת ברמות  דיוק 

וזמינות גבוהות  ועם אישור תקן לפי 
דרישות נוהל ניטור רציף של המשרד  . 

Lextran  הינה חברה המתמחה בהסרת 
 (SOX) המזהמים תחמוצות גופרית

ותחמוצות חנקן (NOx),  מגזי פליטה הנפלטים משריפת דלק 
בתחנות כוח ובמתקנים אחרים וזאת בעזרת טכנולוגיה ייחודית  
וחסכונית. המזהמים מגיבים עם זרז שפיתחה Lextran  וע“י כך 

מופחת  הזיהום. החברה פעילה בארץ ובעולם  . 
מערכת ה CEMS מכילה בתוכה שילוב של מספר תתי מערכות 

ורכיבים המאפשרים יחידת ניטור מתקדמת והיקפית. כמו-
כן, המערכת כוללת כניסות משתי נקודות  מדידה ומאפשרת 

ללקוח למדוד הן בכניסה לתהליך והן ביציאה ממנו ובכך למדוד 
את יעילות התהליך  .

המערכת כוללת את תתי המערכות/רכיבים הבאים:  
 .  IRאשר פועל בשיטת פוטומטר URAS 26 מודול  ü

בעזרת מודול זה ניתן למדוד עד כ-4 מרכיבים במקביל, כאשר 
טווחי הגילוי מגיעים אף לרמת ה-ppb. המערכת כוללת תאי כיול 
מלאים בגז למניעת הצורך בבלונים לכיול ומאפשרת כיול מהיר 

ומדויק בכל עת 
  ABB הינה יחידה חדשה ומשודרגת מבית  SCC-S יחידת ה ü

היחידה כוללת מערכת קירור תרמו אלקטרית לקירור 
דגימת הגז, הפרדה וסילוק האדים הרוויים בעזרת המשאבה 

הפריסטלטית וכן כוללת משאבת גז הדגימה  ומד זרימה . 
המערכת כוללת הגנות על האנלייזר בצורת מד לחות ומד 

ספיקה להתראה. 
 NO ל NO2 הינה יחידה המיועדת להמיר SCC-K יחידת ה ü
בעזרת תגובה קטליטית עם C-Mo . יישומיה בעיקר בניטור של 

NO2  במקומות בהם כמות ה NO2  גבוהה , כגון במתקני דשנים. 
.

מכיוון שהמערכת קומפקטית וניידת  ( מגיעה במארז 19“ עם 
  CEMS גלגלים), ניתן להשתמש בה כמערכת גיבוי למערכות

במפעלים בהם יש מספר מערכות רציפות ונדרשת זמינות 
גבוהה או לחילופין כמערכת שמתאימה למעבדות בדיקה ואף 

למפעלים הרוצים לבצע בדיקות יעילות ותהליך בתעשיות 
האנרגיה, המלט, הכימיה והפטרוכימיה ובניטור פליטות עבור גזי 

חממה, חומרים אורגניים וביוגז. 
 CO, CO2, NO,   המערכת  מתאימה למדידות של גזים כגון

SO2 N2O, CH4  ,C3H8 ,C2H4 וניתן להוסיף לה גזים נוספים 

מערכת CEMS ניידת לניטור גזים וניטור בארובות ובתהליך 
תכנון וייצור בקונטאל

מאת : טניה רובינשטיין 

  CEMS בתמונה : שי יתברך טכנאי קונטאל ליד מערכת ניידת
לניטור גזים

לפי דרישה. כמו כן,  כוללת המערכת גם תא חמצן אינטגרלי.
המערכת כוללת תוכנת ANALYZE IT  המאפשרת שליטה 

 ETHERNET TCP/IT מרחוק , הפעלה וכיול בתקשורת

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטניה רובינשטיין – מחלקת 
בקרת תהליכים בקונטאל  
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הדרכות לטכנאי קונטאל ולקוחותיה במסגרת הערכות לכניסתו לתוקף 

של נוהל ניטור רציף בארובות

מאת: יובל אייל

בתמונה : Dr Stefan Lenk  מחברת DURAG בקונטאל  בעת 
. F 904 ההדרכה על מכשיר חלקיקים לארובות רטובות דגם

דוגמאות לאישורים על הדרכה 

הקורסים התקיימו בכתות ההדרכה של קונטאל בפתח תקווה ובעומר 
וגם באתרי לקוח כגון פז אשדוד ,תרכובות ברום ,אקוסול ,מכתשים, 
נשר רמלה ורותם דשנים  ובסיומם קיבלו הטכנאים אישורי הסמכה 

על הציוד הנלמד .

קונטאל מספקת כיום שירותים לאנלייזרים לכל לקוחותיה, תוך 
הבטחת זמינות של 24/7, זמן היענות מהיר לקריאה ומלאי חלקי חילוף 

הכולל גם אספקת מכשיר חלופי תוך זמן קצר .

את הנוהל ניתן לקבל באתר המשרד להגנת הסביבה,
לפרטים נוספים והסברים ניתן  לפנות אלינו :
yeyal@contel.co.il 054-9260307 – יובל אייל

נוהל ניטור רציף בארובות שנכנס לתוקף מחייב זמינות גבוהה מאוד 
של ציוד הניטור .

הזמינות הנדרשת של 95% מחייבת ציוד אמין וכמו-כן גם שירות איכותי 
ומהיר.

נוהל הניטור מחייב ביצוע בדיקות שבועיות הכוללות בדיקות כיול 
למערכת , כמו גם בדיקות שנתיות הכוללות בדיקות פונקציונליות 

(ליניאריות, כיול, בדיקת דליפות, זמן תגובה ועוד) ובנוסף מחייב הנוהל 
הסמכת הטכנאים המיועדים לביצוע השירות ע“י החברה המספקת 

את הציוד . עם קבלת הציוד יש צורך לבצע בדיקות קבלה שפרטיהם 
רשומים בנוהל  .

קונטאל, החורטת על דגלה כבר 50 שנה את איכות  השירות,  קיימה 
לאחרונה מספר קורסים והדרכות שהועברו ע»י הטכנאים הראשיים 

של שותפיה העסקיים ומטרתם של קורסים אלו הינה הכשרת 
לקוחות החברה וגם טכנאי השירות של קונטאל לעבודה עם הציוד 

והטכנולוגיה הנדרשת כדי לעמוד בנהלים החדשים.
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זרקור על... אנה פומבריק

מאת: יובל אייל

עבורך הלקוח, ביצועים ומחיר הם פרמטרים חשובים מאוד ברכישת 
ציוד אנליטי אבל מעבר לכך, חברת ABB מוסיפה ”ערך מוסף“ 

ללקוחותיה שיש בו יותר מאשר רק טכנולוגיה מצויינת. החל מתמיכה 
מלאה, גישה מרחוק ויעוץ של מומחים ועד שרות טכני וצוות מקצועי 

לטיפול במכשור.

היתרון שלך = הנסיון שלנו
לחברת ABB יותר מ-75 שנות ניסיון בייצור מכשור אנליטי ( לשעבר 

  .( HARTMANN & BRAUN
 ABB-בעלת שדרת ידע וניסיון מוכחים בשטח ומאידך, ל ABB ,מחד

יכולת המצאה וחדשנות שבאה לידי ביטוי בתאי כיול בפוטומטרים 
(מכשור ללא שימוש במיכלי כיול חיצוני) ותקשורת להפעלה מרחוק. 

.ABB אלו הן רק שתי דוגמאות  מיני רבות למוצרים המוצלחים של

היתרון שלך = הטכנולוגיה שלנו
האנלייזרים URAS ו-MAGNOS מתוצרת ABB מפורסמים בכל 

העולם במעטפת הביצועים שלהם. 
יותר מ-50,000 יחידות מותקנות ומתפקדות בכל רחבי העולם 

בתעשיות השונות ופועלות בהצלחה יום אחר יום. יחד עם זאת, 
מהנדסי ABB לעולם לא מפסיקים לנסות ולשפר את הטכנולוגיה 

ולפתח שיפורים למכשירים קיימים וליצור מכשירים מתקדמים יותר.

כאשר ב-ABB אומרים ”ערך מוסף“ הכוונה היא ליותר מאשר 
אספקה של ציוד חדשני:

• ציוד מותאם לפי מידה וצרכי הלקוח – חברת ABB מציעה מגוון 
רחב של מוצרים הנותנים מענה למגוון רחב של צרכי מדידה. כולם 

נמצאים תחת קורת גג אחת, כך שתמיד אפשר למצוא פתרון לצרכי 
המדידה שלך. המכשור פועל על-פי עקרונות זהים כך שהפעלה, 

תפעול ושירות של מכשיר אחד מתוצרת ABB דומים מאוד לאחרים 
מתוצרתה. 

• שיתוף פעולה בין לאומי בסוגיות מסחריות וטכניות – יותר מאשר 
300 מומחים ומהנדסים מנוסים למכשור עובדים במתן תמיכה 

בין-לאומית בציוד ABB. המומחים של ABB הם השותפים שלך 
שתומכים בך על-ידי גישה מרחוק. 

• בטחון לטווח ארוך בהשקעה – לחברת ABB תוכנית מקיפה למתן 
שירות עבור הציוד מתוצרתה. הציוד מתוכנן ובנוי לפעול בהצלחה 
במשך שנים ארוכות וגם ניתן לשדרוג על מנת להתעדכן בפריצות 

דרך טכנולוגיות ועליה בסטנדרטים.

• פתרונות תוכנה מעולים – ב-ABB מבינים שאינטגרציה של תוכנות 
כגון QAL3 מאפשרת עמידה בסטנדרטים גבוהים בתהליך האנליטי. 

יחד עם אינטגרציה של ציוד נוסף כגון מערכות דגימה , מתאפשר 
לבקר את התהליך מנקודת לקיחת הדגימה ועד הקבלה והשידור 

של התוצאה.

• תמיכה בטכנולוגיה של תקשורת רשתות – האנלייזרים מתוצרת 
 .PROFIBUS או MODBUS יכולים לתקשר בממשקי ABB

תקשורת כזו הופכת את העברת הנתונים, הגיבוי והוויזואליזציה 
של הנתונים לקלה ופשוטה. כמו כן, קל מאוד להמשיך לעבד את 

.SPS או PC הנתונים באמצעות

 ABB התחייבות ועמידה בסטנטדרטים גבוהים של איכות – חברת •
משקיעה באישורים ואישרורים בין לאומיים לעבודה בניטור פליטות, 

אזורים מסוכנים ופציצים, מדידות מטאורולוגיות, בטיחות בחשמל 
ועמידה בתנאי איכות סביבה.

6 שנים בקונטאל בתפקיד מנהלת 
פרויקטים. מהנדסת אלקטרוניקה 

בהכשרתה.

כבת לשני מהנדסים, גילתה 
מאז ומתמיד נטיות טכניות. כבר 
כשהייתה בת 8 , נהגה לפרק כל 

דבר שיכלה. לפעמים גם הצליחה 
להרכיב בחזרה... 

בתקופת הלימודים המליצה לה 
המרצה להגיע לתחום הבקרה 

ומאז היא שם ואוהבת כל רגע.
נהנית מהאתגר המקצועי 

והטכנולוגי בקונטאל. מכיוון 
שאף פרויקט אינו דומה לשני, 

נמצאת כל הזמן בתהליך 
למידה.

אוהבת את הקשר עם הלקוחות 
ובעיקר את תחושת הסיפוק 

כאשר מצליחה  לפתור בעיות 
טכניות מורכבות.

נהנית מהגיוון והדינמיות בתפקיד 
שמאפשרים לה להגיע לאתרים שונים 
(כולל ספרד, שם שהתה כשנה וחצי ). 

דברים שלא כולם יודעים על אנה:

יש לה ארנב בשם בוני.
לאחרונה, לאחר ששברה את יד ימין בהחלקה על קרח, 

נאלצה ללמוד להשתמש ביד שמאל . 
אוהבת טיולי שטח אתגריים וטיולי ידיעת הארץ. הטיול הקרוב 

ליריחו.

יותר מאשר טכנולוגיה מצויינת – ה“ערך המוסף“
הוא שעושה את ההבדל



הסבה לגז טבעי
תכנון וביצוע

כולל עבודות: הנדסה, ייצור, התקנות, תמיכה ושירות.

מערכות גז הכוללות:

שסתומים, וסתים, ניטור להבה, מדידת BTU ערך קלורי,

מחשבי זרימה, גלאי גז, SCADA, בקרה, מבערים דואלים,

הסבה כולל עבודות מכניות במתקני הייצור.

אוטומציה ובקרה בע“מ
פארק דניב, רח‘ יגיע כפיים 21, ת.ד. 3570 קרית-אריה, פתח-תקוה 49130 טלפון: 03-9260300 פקס. 03-9260333
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