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בקרה תעשייתית:
>> שי גרשון - על ”בקרה בעננים“ - מחשוב ענן והשפעתו על עולם הבקרה 

>> נמרוד הורוביץ - על פרוטוקול המודבס המסורתי 

בקרת תהליכים:
 LGR בעקבות רכישת חברת ABB טניה רובינשטיין - על סדרת מוצרים חדשה של <<

>> שמואל לסמן - על ממקם שסתום חכם וחסכוני במיוחד 

ניהול הייצור:
>> קובי צדף - על סיפור פרויקט יישום מערכות בקרה ומערכת לניהול הייצור 

    במפעל בייגל בייגל
 

בקרת מבנים ומיזוג אויר:
>> גיא גיורא  - על מערכות מניית אנרגיית חימום וקירור במבני מגורים

>> משה לייבה - על שסתומים כדוריים מתוצרת חברת סימנס

קרא בעלון על:

קונטאל סיפקה מערכות מכשור מתקדמות למדידות אנליטיות בארובות ומערכות 
בקרה של Rockwell Automation עבור תחנת כוח «»OPC- ברותם.
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:: נשיא חברת Rockwell Automation, מר הדוויג 
מאיס (Mr. Hedwig Maes) ביקר לאחרונה בישראל. 

במסגרת הביקור התארח הנשיא בקונטאל וקיבל 
סקירה על מגמות בתעשייה הישראלית ועל מצב 

הפעילות המשותפות בין החברות. ביקורו של הנשיא 
בישראל יצא אל הפועל ביוזמתו של מר אריאל לסרי, 
מנהל מטעם חברת Rockwell Automation האחראי 

על פיתוח הפעילות העסקית בישראל. 

(משמאל לימין: יובל טולדנו – מנהל מכירות בקונטאל, מר 
מאאס (Mr. Maes), שמעון גרשון ושי גרשון - קונטאל).

:: קונטאל השיקה את משרדיה החדשים בפארק 
התעשיות בר-לב בצפון. בימים אלו מרחיבה קונטאל 

את פעילותה באזור הצפון ומגייסת מהנדסים נוספים, 
שיצטרפו לצוות הצפוני של החברה.

 –- New Tech קונטאל השתתפה בתערוכת ::
התערוכה הבינלאומית לענף ההיי-טק והאלקטרוניקה 

שהתקיימה בחודש מאי בגני התערוכה בתל-אביב. 
קונטאל הציגה בתערוכה את פתרונות חברת 

Rockwell Automation בתחום הבקרה וההינע 
החשמלי, וכן, פתרונות לראייה ממוחשבת מתוצרת 

.Cognex חברת

:: קונטאל מספקת את מערכות ההינע החשמלי עבור 
קו חדש לייצור טמפונים של חברת ”על-בד“. המכונות 

מיוצרות על ידי חברת ”פוליגון“ הישראלית. בפרויקט 
זה מספקת קונטאל את פתרונות ההינע החשמלי של 

 SERVO מערכות – Rockwell Automation חברת
לבקרת תנועה לכ-50 מנועים, וכן מצלמות לראייה 

ממוחשבת. בימים אלו מסייעת קונטאל בכתיבת 
האפליקציה ובאינטגרציה של המערכות.

:: קונטאל מספקת את מערכות הבקרה והתוכנה 
עבור שלושה שדות פוטו-וולטאים שמקימה חברת 
”שיכון ובינוי“. הספק השדות עומד על כחמישה עד 

שישה מגה-וואט לכל שדה. בפרויקט זה משתמשת 
קונטאל בסדרת בקרי CompactLogix של חברת 

 HMI – Factory-ובמערכת ה ,Rockwell Automation
.Talk View

:: קונטאל סיימה בהצלחה את הסבת מערכות 
הבקרה ב“מתקן 30“ של ”רותם-כימיקלים לישראל“. 

בפרויקט זה – בניהולו של אודי בן-סימון מהסניף 
הדרומי של קונטאל – הטמיעה קונטאל את מערכת 

 Rockwell של PlantPax הבקרה התהליכית
.Automation

קצרים

עובדים חדשים שהצטרפו לקבוצת קונטאל ברבעון האחרון

טניה רובינשטיין - לתפקיד מתאמת מכירות 
ושירות , מח‘ בקרה תהליכית בקונטאל

אלעד אשכול - לתפקיד מנהל 
פרויקטים במח‘ בקרה תעשייתית בקונטאל

יקיר אלוני - לתפקיד מנהל פרויקטים במח‘ 
בקרה תעשייתית בקונטאל

רועי גולומביק - לתפקיד מהנדס מכירות מח‘ 
בקרה תעשייתית בקונטאל

ITS -אורית סיוון - לתפקיד מתכנתת ב

נופר אוליאל - לתפקיד מתכנתת 
ITS -ב

אדיר הילברט - לתפקיד תומך מערכות 
ITS -מידע ב

איילת דוד - לתפקיד מזכירה 
במיטב טק

:: חברת קונטאל חתמה על הסכם ייצוג בלעדי 
עם חברת A+. החברה מתמחה במערכות 

דגימה והפרדת נוזלים מגזים לתעשיית הגז, 
 .GENIE הפטרוכימיה והכימיה הידועים בשם

:: חברת ABB הודיעה לאחרונה על רכישת 
חברת LGR. בכך הוסיפה ABB אל סל 

מוצריה סדרה נוספת של אנלייזרים חדשניים 
 ,LGR למדידות אנליטיות של גזים. חברת
אשר הוקמה לפני 19 שנים, מעסיקה כיום 

כ-40 עובדים, ומספקת אנלייזרים ושירותים 
למגוון רחב של לקוחות, הנדרשים למדידות 

בזמן אמת של גזי מעקב ושל איזוטופים עבור 
מחקרים וניטור סביבתי. 

מזל טוב! ארוחת יום-הולדת 30 לאסף סופר.

טכנולוגיות מתקדמות וחידושים בנושא אוטומציה ובקרה“ -קונטאל תקיים שני ימי עיון 
בנושא במשרדיה הצפוניים והדרומים. ימי העיון יתקיימו בשלישי ה-4.6 (צפון) 
וברביעי ה- 19.6 (דרום) בהם יציגו מהנדסי החברה סקירת חידושים בתחום.

08:00-09:15

09:15-09:30

 09:30-10:45

10:45-11:00

11:00-12:10

התכנסות, סיור בתצוגה

דברי פתיחה   סקירת חידושים 
וטכנולוגיות

שדרוג מערכות בקרה - מתודולוגיה 
ופרויקטים לדוגמא 

הפסקה, כיבוד קל, סיור בתצוגה 
והדגמות

הכרזה וסקירת מוצרים חדשים 
ופתרונות בקרה בנושא הינע חשמלי 

ובקרת תנועה

12:10-12:50

12:50-13:30

 13:30-14:15

14:15-15:00

15:00-15:40

חידושים בנושא מכשור אנליטי ושסתומי 
בקרה

מערכות מחשוב ברצפת הייצור  סדרת 
  Factory Talk מוצרי

הפסקה, ארוחת צהרים, וסיור בתצוגה

בקרה בעננים - בקרה בטלפונים חכמים 
ומחשוב הענן- סקירת פתרונות בתחום 

המובייל, מחשוב ענן וחזון בתחום בקרה 
בעננים.

ראייה ממוחשבת בשילוב מערכות 
אוטומציה ובקרה

:: מזל-טוב לאסף סופר, מהנדס בקרה 
בקונטאל, שחגג בחג השבועות את יום הולדתו 

ה-30. במסגרת חגיגת ”החלפת הקידומת“, 
התקיימה במשרדי קונטאל ארוחת בוקר חגיגית 

שאורגנה על-ידי משפחתו של אסף. 

:: קונטאל שותפה בהרצת מערכות הבקרה 
התהליכית בתחנת הכוח החדשה ”דוראד“ 

שבאשקלון. מערכות הבקרה סופקו על-ידי 
חברת WoodGroup האמריקאית. בימים אלו 

מבצע צוות קונטאל את הרצת מערכת הבקרה 
PlantPax של Rockwell Automation, וכן 

את הרצת מערכות ה-CEMS לניטור רציף 
בארובות.
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 Cloud Computing-בקרה בעננים - מגמות בתחום ה
והשפעתן על עולם הבקרה התעשייתית

מאת: שי גרשון, סמנכ“ל הנדסה 

אחת לשנתיים מתקיימת בגני התערוכה בתל אביב תערוכת ״ישראכם״ 
המיועדת לתעשייה התהליכית בישראל. התערוכה מארחת אלפי משתתפים 

מתחום התעשיות התהליכיות המעוניינים להתעדכן בחידושים הטכנולוגים 
של החברות הגדולות בישראל ובעולם. בחודש שעבר הוזמנתי להרצות בפני 
מושב מקצועי שהתקיים במסגרת התערוכה אותו אירגן איגוד ISA הישראלי. 

את נושא ההרצאה ״בקרה בעננים״ בחרתי לאחר שמארגן הכנס, מר אריק 
ברקאי מחברת טבע, דירבן אותי לבחור בנושא חדשני שטרם ניתנה עליו 

תשומת לב מספיקה.

 וכך, בשבועות שקדמו אל הכנס, מצאתי עצמי קורא עוד ועוד חומרים 
ומאמרים מעניינים ברשת אודות המגמה המתעצמת של ארגונים ומוסדות, 
להעתיק את משאבי המחשוב שלהם אל מחוץ לארגון ולהתקשר בהסכמי 

שירות עם ספקיות המחשוב הגדולות בעולם.

 ניסיתי לתהות ולהעריך האם ניתן להינות מהיתרונות  שטמונים בחובם 
שירותי מחשוב הענן  גם בעולמות הבקרה ורציפות הייצור בהם אנו 

עוסקים בקונטאל.

 נחשפתי לכמויות חומרים אדירות המתארות שלל יתרונות אותן הצליחו 
להשיג ארגונים רבים בזכות הפרטת מערכי המחשוב שלהם לידיים מקצועיות 

זרות, חוץ ארגוניות. העובדה שחברות מחשוב הענן מספקות שירותי מחשוב 
בהיקפים נרחבים לארגונים רבים מאפשרת להן לבצע השקעות ולהקצות 

משאבים טכנולוגים לטובת מערכי המחשוב של הלקוחות שלהן ברמה 
גבוהה הרבה יותר מאשר מסוגל לספק כל ארגון וארגון בנפרד. וכך ארגונים 

המשתמשים היום בשירותי מחשוב הענן מצליחים על פי רב להינות מזמינות, 
יתירות, אמצעי אבטחת המידע, ואיכות שירותי מחשוב ברמה גבוהה יותר 

לעומת העבר. זוהי חובתן של ספקיות הענן לדאוג לרמות שירות אלו על מנת 
להבטיח את עצם המשך שיגשוגן העסקי. בכך הן נמדדות, ובכך הן נבדלות 

האחת מהשניה. 

כמובן שלכך מצטרף המודל העסקי המועדף על ארגונים רבים: 
Pay AsYou Go - תשלום חודשי קבוע המותאם לצרכי המחשוב בפועל להם 

הארגון נדרש -  התשלום מתבצע לפי כמויות הצריכה בפועל של משאבי 
המחשוב, תוך אפשרות להתאים בכל עת את משאבי המחשוב הנצרכים 

לצרכי הארגונים.

אז איך זה בעצם קרה ?

אין כאן חידוש טכנולוגי מהפכני, לא פטנט חדש, וגם לא מעשה גאונות שטרם 
נראה. המגמה ”להרחיק“ את השרתים מתוך

הארגון ”החוצה“ אל ספק חיצוני, התאפשרה הודות לשיפורים המתמידים 
בתשתיות התקשורת, במחירי תעבורת התקשורת שצנחו במהלך שני 

העשורים האחרונים.

הגרף מעלה מתאר את מחיר השוק הממוצע ששילם צרכן אמריקאי עבור 
מגה-ביט יחיד לשנייה משנת 1998 ועד לימנו אנו. המגמה ברורה. ואודות 

לירידת המחירים ורוחב הפס הגדל - מגבלת המקום הוסרה. וכך במהלך 
השנים האחרונות הושקעו משאבים רבים בהקמה ופיתוח של תשתיות מחשוב 

ענן של הספקיות השונות.

קיימים מספר מודלים עסקיים להתקשרות עם ספק מחשוב ענן, כשהנפוצים 
שבהם מאפשרים לארגונים לרכוש חבילות שירות שונות החל מתשתיות 

בסיסיות, מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, ועד לאפליצקיה שלמה המסופקת 
כשירות.

(NIST-מקור) מודלי שירות בענן
באיור מעלה מתוארים ההבדלים בין המודלים העסקיים השונים והבסיסיים 
המקובלים בתחום מערכות מחשוב ענן. בעוד שבעמודה השמאלית ניתנים 

כל שירותי המחשוב והתוכנה על ידי הארגון עצמו, בעמודה הימנית ביותר 
SAAS – Software As A Service- מסופקים כל מרכיבי הפתרון על ידי 

ספק השירות. לעומת זאת מקובל היום בארגונים להשתמש במודלים 
האמצעיים – IAAS- Infrastructure As A Service – מודל בסיסי בו ניתנים 

כשירות רק ”הברזלים“ – השרתים, מערכי האיחסון, שירותי הרשת, ומערכות 
 PAAS – Platform As A -הוירטואליזציה. מודל רחב יותר הוא מודל ה

Service בו ניתנת כל הפלטפורמה, ובנוסף לשירותי התשתית מסופקות 
גם מערכות הפעלה, בסיסי הנתונים , ושירותי תוכנה משלימים הנדרשים 

לאפליקציה. במודל זה הארגון נדרש לדאוג רק לאפליקציה והנתונים 
הנדרשים לה, כל יתר תשתיות המחשוב יסופקו על ידי ספק הענן.

שחקנים

 לא כל יום אנו נתקלים בשחקן כל כך משמעותי המחזיק 
ב-90% מנתח השוק בארה“ב. חברת אמזון היא השחקן הגדול בעולם בתחום 

אספקת שירותי מחשוב ענן, ועל פי תחזיות אנליסטים היא צפויה לגלגל 
מחזור של 3.8 מלאירד דולר בשנת 2013 בתחום זה בלבד ולצמוח ל- 8.8 

מליארד בשנת 2015. חברת מיקרוסופט הכריזה בחודש שעבר על השירות 
המתחרה Windows Azure המתיימר לנגוס בפלח השוק של אמזון בתחום. 
שירותי מחשוב הענן של אמזון, המוכרים בשם AWS - מאפשרים באמצעות 

ממשק ידידותי להקים תשתיות מחשוב בלחיצת כפתור ובעלות התחלתית 
 “S3” שירותי האחסון של אמזון .Windows 2012  של כ- 2 דולר ליום עבור שרת
מבטיחים זמינות של 99.99%, ועלות אחסון של GB 1 הינה 5-10 סנטים בחודש 

(בהתאם לכמות השימוש). השירותים ניתנים באופן פשוט וקל דרך ממשק 
ניהול ידידותי, והופכים את חווית הקמת מערך שרתים חדש למשימה פשוטה 

ללא צורך במומחי IT, תוך מתן אפשרויות ללקוח להגדיר שירותים מתקדמים 
יותר כמו DRP, CLUSTER, VPN ועוד.

מכון המחקר והייעוץ גרטנר, המוביל בתחומו בעולם ה-IT, פירסם בחודש 
מרץ 2013 מאמר לפיו מודל השירות המסורתי ייעלם עד שנת 2015 - תוכנה, 

תשתית ופלטפורמה - יינתנו כולם כשירות.                                                    
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על בקרה ועננים

לאור התנופה האדריה של הטמעת מערכות 
מחשוב בענן, נשאלת השאלה כיצד צפויות 

מגמות אלו להשפיע על עולמות האוטומציה 
והבקרה בהם אנו פועלים.

מערכות הבקרה והאוטומציה מופקדות על 
בקרת התהליכים של המכונות וקווי הייצור. 

הדרישות הבסיסיות ממערכות הבקרה הינן 
למקסימום זמינות, אמינות, איכות, ומהירות 

- על מנת לנצל באופן היעיל ביותר את 
משאבי הייצור של הארגון. זאת כמובן תוך 
הקפדה ושמירה על בטחון תפעולי וחסיון 
המידע הרגיש העשוי להימצא במערכים 

אלו. מזה למעלה משלושה עשורים 
מבוצעות הבקרות הללו באמצעות בקרים 
מתוכנתים ייעודיים PLCs - הנותנים מענה 

מעולה לדרישות הייחודיות של הארגונים 
בתחום הבקרה והמותאמים לעבודה 

בסביבה תעשייתית רועשת. באופן המקובל 
- מה שמבדיל ומייחד את מערכות הבקרה 

ממערכות משובצות מחשב הינה האמינות. הרי הארגון לא ירצה לסמוך את 
ידיו על שרת או מחשב PC עם מערכת הפעלה ותוכנה להן יציבות מוגבלת 
וזמינות Up Time נמוכה בהשוואה לבקרים המתוכנתים. עצירה של מתקן 

ייצור עשויה להסב נזקים כלכליים גדולים ועל כן פותחו מערכות חומרה 
ייעודיות על גביהן ממומשת הלוגיקה התפעולית של מערכי הייצור.

 

למרות שהאינטואיציה בקרב מהנדסי הבקרה הינה לשלול מכל וכל אפשרות 
למפגש כלשהו בין מחשוב הענן לבין עולם הבקרה המסורתי - שאלתי האם 

אכן אלו הם שני מסלולים נפרדים שלא יפגשו ? אני מבקש להציג במאמר זה 
חשיבה אחרת. הרי ספקיות מחשוב הענן נמדדות בזמינות המערכות שלהן, 

הרי הן משקיעות משאבים רבים באבטחת תשתיות המחשוב, הרי יש להן כוח 
רב יותר בביצוע ההשקעות הללו מאשר לכל ארגון וארגון בנפרד - ובזכות 

כך מערכי המחשוב שלהן הופכים ליציבים יותר ויותר, ומאובטחים לא פחות. 
קווי התמסורת גדלים בהתמדה וספקיות התקשורות משפרות בהתמדה 

את זמינות קווי התקשורת שלהן. וכך -  הכוחות שהניעו את הארגונים לחפש 
אחרי פתורנות חומרה ייעודיים - בקרים מתוכנתים - הם אותם כוחות למעשה 
שמניעים את ספקיות מחשוב הענן לשפר את המערכים שלהן ולאפשר רמת 

שירות ושרידות גבוהה. ההערכה שלי כי בזכות כך ניתן יהיה ליישם בעתיד הלא 
רחוק מערכות בקרה מבוססות בקר בענן.

PLC As A Service

 Rockwell מזה שנים ארוכות מאפשרות יצרניות הבקרה המובילות דוגמאת
Automation אפשרות להתקין את מערכת הבקרה שלהן על מחשב או 
שרת – תוך שימוש בכל אותם כלי התכנות והפונקציות הניתנות למימוש 

באמצעות הבקר המסורתי. עד היום לא זכה הבקר התוכנתי מבוסס המחשב, 
ה- SoftLogix לעדנה למרות שהיצרן מאפשר לעשות שימוש באותו כלי 

פיתוח תוכנה עוצמתי RSLogix 5000  המשמש לפיתוח תוכנה עבור בקרים 
מסורתיים, מבוססי חומרה, מסדרת Logix. אנו בקונטאל אף פעם לא סיפקנו 
פתרון ללקוח באמצעות בקר-תוכנה זה. ושוב - זאת עקב רמת אמינות פחותה 
של מערכי המחשוב בהשוואה לזמינות הגבוהה של בקר ה- PLC המסורתיים. 

בעתיד,  במידה ויותקן ה-SoftLogix על תשתית מחשוב ותקשורת בעלות 
רמות אמינות וזמינות גבוהות יותר שיסופקו על ידי ספקיות הענן - נוכל לבחון 

אפשרות לעשות שימוש בבקר בעננים.

Historian As A Service
אם בקר בעננים נשמע כמו חזון רחוק, ניתן לצפות כי מערכת הבקרה תנדוד 

למעלה אל הענן במספר שלבים. ראשונים צפויים לטפס מעלה רכיבי 
המערכת המשמשים לניטור, ולהם אין השפעה ממשית על משאבי הייצור של 

הארגון. כך למשל מערכות איסוף הנתונים - Plant Historians הן הראשונות 
 The Plant האמריקאי בנושא ARC הצפויות להגר אל הענן. מחקר של מכון

Historian As a Cloud Application הוא הפרסום הראשון המשמעותי שבוחן 
וממליץ ליצרניות הגדולות בעולם הבקרה התעשייתית על אסטרטגיה בכיוון 

זה. המחקר, בן ה-26 עמודים שפורסם בחודש נובמבר 2012, סוקר צעדים 
שביצעו כבר היצרניות לקראת פתרונות בכיוון זה.

Control As A Service

מערך ייצור קונבציונאלי מורכב מאביזרי מכשור שונים המותקנים בשטח 
(מנועים, חיישנים, ברזי בקרה, משאבות, וכו‘). המכשירים השונים מחווטים אל 

הבקרים המתוכנתים הן באמצעות סיגנלים חשמליים (I/Os) והן באמצעות 
רשתות תקשורת ייעודיות לריצפת הייצור. עם התרחבות השימוש ברשתות 

תקשורת תעשייתיות מבוססות אטרנט, דוגמאת פרוטוקול התקשורת 
Ethernet Inudstrial Protocol (Ethernet IP) ניתן להניח כי בעתיד הלא 

רחוק יוסרו החסמים הטכניים והשליטה על כל מערכי המכשור תתאפשר 
בתקשורת IP, אלחוטית או קווית, היישר אל מערכת הבקרה. בחזון רחוק 
זה לא נדרש עוד לארונות בקרה, לארונות ה- IO ולחיווט נקודות הבקרה 

מאביזרי המכשור אל מערכת הבקרה. בחזון הרחוק, אולי בעוד כשני עשורים, 
כל אביזרי המכשור יותקנו באתר הייצור, כל אחד ואחד מהם יצוייד בכתובת 

IP, מערכת הבקרה על הענן תזהה את כל אביזרי המכשור, ואנו, מהנדסי 
הבקרה, נדרש לכתוב רק את הלוגיקה התפעולית.

 Future Trends In Instrumentation ההרצאה בתערוכת ישראכם במושב
Process Control & זכתה לגובות מעורבות. מרבית מהמשתתפים עימם 

שוחחתי גילו עניין בנושא, אך באותה הנשימה ציינו גם שבעולם הבקרה 
המסורתי לתהליכים הללו נדרשים עוד שנים ארוכות, אם בכלל. אנו בקונטאל 

הקמנו מעבדת ניסוי חדשה מבוססת ענן, באמצעות שירותי המחשוב של 
 SoftLogix חברת אמזון באירלנד. על שרת וירטואלי הותקן בקר-תוכנה

 Rockwell מתוצרת
Automation שחובר אל 

יחידות IO  מרוחקות 
מסדרת Point IO שהותקנו 

בקונטאל. בימים אלו אנו 
פועלים על מנת לבחון את 

ביצועי הבקר באירלנד מול 
יחידות ה- IO  במשרדי 

החברה בפ“ת. מטרת 
המעבדה היא לבחון את 

מהירות סריקת הבקר 
כפונקציה של תשתיות 

התקשורת, ולייצר אופיין 
כדאיות כדלהלן: 

בקרה בעננים – אבני הדרך

HMI As A Service

כבר היום נמצא ניתן למצוא מספר מערכות שליטה וממשק אדם-מכונה 
מבוססי מחשוב ענן. חברת RealiteQ הישראלית למשל מספקת שירותי ניטור 

למערכות בקרה באמצעות יישום המותקן על הענן. בעוד שמהירות הסריקה 
של הבקרים המתוכנתים מהווה חסם לכניסתם אל הענן - מערכות התוכנה 
HMI - המספקות את ממשקי הפעולה לאדם מול מערכות הבקרה והייצור 

אינן נדרשות למהירויות תגובה מהירות כמו הבקרים עצמם, ועל כן יש להניח 
שיצטרפו אל הענן לפני הבקרים עצמם.

מהירות סריקת בקר ענן כפונקציה של רוחב 
פס תשתיות תקשורת (עלות ב-$)
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מאת: נמרוד הורוביץ, מנהל טכנולוגיות

”מודבס“ הוא פרוטוקול תקשורת טורית לבקרה תעשייתית 
שפותח על-ידי חברת ”מודיקון“ בשנת 1979. 

”מודבס“ משמש לחיבור טורי של בקרים ושל אביזרי בקרה 
מתוצרת של יצרנים שונים.

 (Ethernet/IP) בשנים האחרונות תקשורת האתרנט התעשייתית
תופסת אט-אט את מקומו של פרוטוקול ה“מודבס“ המסורתי, 
אולם יצרנים רבים עדיין מספקים את הציוד שלהם עם ממשק

 ”מודבס“ מובנה.
לחברת קונטאל, כמו גם ללקוחות אחרים בתעשייה, ניסיון רב בשילוב פרוטוקולי 

.Allen-Bradley תקשורת מודבס במערכות בקרה מתוצרת חברת
Allen Bradley חיבור ”מודבס” לבקרי

 בשוק קיים מגוון גדול של מתאמי תקשורת בין רשת מודבס לבין בקרי
.Allen Bradley

בקונטאל נעשה, לרוב, שימוש באחד משני סוגי הפתרונות הבאים:
בפרויקטים קטנים משתמשים בבקר של אלן-ברדלי מסדרת  א. 

מיקרולוג‘יקס, למשל MicroLogix 1400, אשר לו ממשק מובנה, 
.TCP “הן לפרוטוקול ”מודבס“ 485, והן לפרוטוקול ”מודבס
בפרויקטים שבהם נדרש להשתמש בבקרים גדולים יותר  ב. 
        מסדרות אחרות, ניתן לעשות שימוש במתאמי התקשורת 

        של חברת Prosoft המותקנים ככרטיס בבקר.

להלן סקירה קצרה של שני הפתרונות:

MicroLogix 1400 בקר
.TCP תומך בתקשורת מודבס 485 ומודבס 

 תומך בכל הפרמטרים ובכל קצבי התקשורת.
.Slave-וגם כ Master-יכול לשמש גם כ 

 קל ופשוט להפעלה.
 לקוחות בתעשייה עושים שימוש בבקר זה הן ליישומי בקרה קטנים, 

והן כבקר מתאם לרשת תקשורת אתרנט, ולבקרים אחרים. כלומר, 
ניתן להתקין את הבקר רק כמתאם תקשורת בין רשת מודבס לרשת 

אתרנט תעשייתית (ממשק לבקרי אלן-ברדלי אחרים גדולים יותר 
ברשת אתרנט, ללא צורך בכרטיס פרוסופט).

Prosoft כרטיסי תקשורת של
 חברת Prosoft מייצרת כרטיסי תקשורת

.Allen Bradly לבקרים של           
  כרטיסי תקשורת אלו נכנסים לארגז 

             הבקר והופכים לחלק אינטגראלי שלו.
  ישנם כרטיסים לכל סוגי הבקרים:

 ControlLogix, CompactLogix, PLC, SLC            
  הכרטיסים תומכים במגוון רחב של

              תקשורות.
.TCP עבור מודבס ישנם כרטיסי מודבס 485 ומודבס 

 הכרטיסים תומכים בכל הפרמטרים ובכל קצבי  התקשורת.
.Slave-או כ Master-יכול לשמש כ 

 רמת אמינות גבוה למשך שנים רבות.
 משמש בקונטאל לפרויקטים גדולים שבהם מספר              

        יחידות  קצה רב וקצב תקשורת מהיר.
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מאת: שמואל לסמן, מנהל מכירות ,תחום שסתומי הבקרה

 Digital הכריזה לא מכבר על דגם משופר של GE Masoneilan חברת

Positioner SVI-1000,4-20mA. זהו מוצר נוסף המצטרף לחבילה המושלמת 

של מכשור השדה, העומד בתקנים מחמירים ותומך בתקשורת HART עבור 

שסתומי בקרה המופעלים פניאומאטית. המוצר המשופר מספק למשתמשים 

פתרון חסכוני, פשוט ואוניברסאלי, המיועד להתקנה על-גבי שסתומים 

בתנועה קווית ובתנועה סיבובית Rotary and Linear, וכן ניתן להתקנה על-גבי 

שסתומי הבקרה של היצרנים השונים. 

הממקם אמין מאוד ומחירו אטרקטיבי ביותר, והוא בא לתת מענה לכל 

משתמשי הקצה שאינם מהססים לעבור מטכנולוגיית המכשור האנלוגי 

לטכנולוגיה הדיגיטלית.

(Mounting Kit ) רתימת הממקם לשסתום

 Mechanical Feed) משדר התזוזה היחסית הרתום לציר השסתום

Back) עשוי מחומרי מבנה פלב“ם כמקשה אחת האטומה לאבק 

 Hall -ולפגעי מזג האוויר. בהשראת מגנטים, ובעיקרון הפעולה של ה

effect, המכשיר מאפשר את מדידת התזוזה ברמת דיוק גבוהה בין 

תנועתו היחסית של Plug השסתום לבין מעגל הבקרה. חוסנו של 

המכשיר מאפשר עבודה רציפה גם באזורים רועשים ועתירי רעידות 

באופן מיוחד.

אפשרויות התקשורת הדיגיטלית:

”התכתבות ודיבור“ דו-עורקית עם הממקם ניתנת לביצוע 

בשלושה אופנים:

.Led א. הפעלה מקומית באמצעות לחיצי חווי   

 port (HART Modem) Serial port or USB ב. דרך ממשק   

.(Valvue, AMS) להתחברות מול מחשב נישא        

 .Field Communicator 475 ג. תכנת ידני    

תכונה נוספת של המוצר היא פונקצית הדיאגנוסטיקה 

המובנית, כולל הפקת דוחות תואמת HART לאבחון רציף 

ובזמן אמת של התנהגות שסתום הבקרה, המידע הנדרש 

 Configuration לאחזקה חזוייה, קביעת אופייני הבקרה, כולל

Calibration,, לימוד עצמי, וכל זאת בלחיצת מקש של העכבר 

 Field 475הידידותית או באמצעות תכנת Valvue-בתוכנת ה

.Communicator

ממקם שסתום חכם וחסכוני במיוחד מתוצרת
GE Masoneilan
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שימוש בתוכנות לאגירת נתונים

ה-SVI 1000  מאושר לעבודה עם מרבית יצרני מערכות אגירת 

ואיסוף נתוני שסתום הבקרה, באמצעות תוכנות תקשורת תעשייתיות 

מגוונות: 

ValVue standalone, ValVue AMS SNAP-ON application 

available, Plug-In Application For Yokogawa PRM, ValVue For 

Honeywell FDM, Device Type Manager (DTM) for FDT Host.

 HART פונקצית הדיאגנוסטיקה המובנית, כולל הפקת דוחות תואמת

לאבחון רציף ובזמן אמת של התנהגות שסתום הבקרה, קביעת 

אופייני הבקרה, כולל Configuration ,Calibration ולימוד עצמי וכל 

זאת בלחיצת מקש של העכבר בתוכנת ה Valvue הידידותית, או 

.Field Communicator 475 באמצעות תכנת

Classification Specific Requirements

.Factory Mutual Approvals

.ATEX Approvals: Intrinsically Safe, Type n  Protection

 Smart ,הינו ממקם חכם SVI 1000,4-20mA-לסיכום נציין כי ה
Positioner, המהווה יחידה דיגיטלית קומפקטית, תעשייתית 
המיועדת לביצועים באיכות גבוהה ואמינה. הממקם מפוקד 

באמצעות פרוטוקול HART להפעלה מרחוק, או באמצעות פאנל 
מובנה, הכולל לחיצי חווי לפעולות כיול מקומיות. מידע השסתום 

ואופן תפקודו ניתן לאגירה, והוא  בנוי כדי לאתר תקלות שעלולות 
להתרחש תוך חיסכון בעלויות התפעול.

בדיקה ממוחשבת שכזו תאפשר מעקב מסודר על מידת הצורך 
בשיפוץ עתידי, ללא כל צורך בפירוק השסתום הנבדק מהקו, 

וללא השקעה כספית בשיפוץ מיותר.

לפרטים נוספים, 

ניתן לפנות לשמואל לסמן בטלפון: 03-9260306

מערכת לחיצים מובנית

מערכת הלחיצים המובנית, הכוללת Led חיווי, מותאמת ונוחה מאוד 

לתפעול, כמובא בתצלום ולפי הפירוט הבא:

.Find stop :1.לחיץ עליון

2. לחיץ אמצעי: Open Stop Adjustment ואפשרות כוונון מכאני עדין 

באמצעות כפתור סבסוב. 

.Auto Tune :3.לחיץ תחתון

4. לחיץ Cancel לביטול פעולה אחרונה.

 Air to Open 0-9 /Air to Closed 8-Fבורר מצב

פשטות תפעולו של הממקם החדש ניכרת גם באמצעות בחירת מצבו, 

כיוונונו אל מול הדרישות המכאניות של המפעיל הפנאומטי אל מול 

מצב ברירת המחדל של השקול המכאני – כוחות הקפיצים.

 Field Communicator 475 שימוש בתכנת ידני נישא

התכנת הינו כלי עזר שבעזרתו ניתן לפנות אל הממקם מכל נקודת 

צומת (פס מהדקים בחדר הבקרה, או באופן ישיר), לבצע את כל 

פעולות הכיול ולשנות אף את תחום העבודה.

 הממקם האמור מסוגל לבצע בעיקר הפעולות הבאות:

- לימוד עצמי של שסתום הבקרה וכיולו.

- רישום היסטוריה של מספר רב של פעולות.

- הצגת נתוני חיכוך הציר ומכלול הוויסות.

- מדידת זמן המהלך ומהירות התגובה.

- השוואת תזוזת השסתום יחסית לסיגנל.

- תיקון מתמטי של אופייני הבקרה.

המכשיר החדש עשוי מתכת בציפוי Anodize וצבע אפוקסי התואמים 

 .ATEX את הסטנדרט המחמיר של

המעגל האלקטרוני הפנימי ניתן לשדרוג בפונקציות נוספות, דוגמת 

מפסקי קירבה וגבול. 
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מערכות מניית אנרגיית חימום וקירור במבני מגורים
מאת : גיא גיורא,  מהנדס מכירות בקרת מיזוג אוויר

T230 מונה אנרגיה חימום וקירור מתוצרת סימנס מדגם

פשוט הטוב ביותר: הדור החדש של מוני אנרגיה אולטראסוניים חכמים 
לחימום וקירור מתוצרת סימנס.

מונה האנרגיה החכם מדגם ULTRAHEAT/COLD ®T230 הינו הדור החדש 
ממשפחת מוני האנרגיה האולטראסוניים לחימום וקירור. מונה זה פותח 

במיוחד לצורכי בנייני מגורים, דיור מוגן, בתי אבות ויישומים נוספים.

משפחת מוני אנרגיה אולטראסוניים מבית סימנס

מונה זה מיוצר בקטרים ”3/4 -“1 ומצטרף למשפחת המונים האולטראסוניים 
מדגם UH50 מתוצרת סימנס, המותקנים במאות מבני משרדים ברחבי 

הארץ ואמינותם גבוהה מאוד. המטרה הסופית של מונים אלה היא לקבל 
.KWH אינפורמציה לגבי צריכת אנרגיית מיזוג-אוויר ביחידות

למונה מדגם T230 תכונות מרשימות: הוא ייחודי, קומפקטי וקל, רובוסטי, יעיל 
וחסכוני, מחירו אטרקטיבי, הוא ידידותי למשתמש ועוד.

מונה קומפקטי

יעילות התקנה גבוהה 

מוני אנרגיה אולטראסוניים חימום וקירור, ובמיוחד דגם T230, מהווים 
אלטרנטיבה מבטיחה למונים מכאניים. הודות ליתרונותיהם הרבים הם 

עתידים להחליף את הפתרון המכאני בטווח הארוך.

למונה מדגם T230 יש מפל לחץ נמוך במיוחד, אשר מאפשר מידות מונה 
קומפקטיות ועלויות התקנה ותפעול נמוכות ביותר. כל זאת תורם לחסכון 

באנרגיה.

במונה החכם ישנה אפשרות להתקין את יחידת החישוב בנפרד מהמונה, זאת 
לצורך קריאה נוחה יותר של הנתונים ומניעת עיבוי על יחידת האלקטרוניקה.

רמת דיוק גבוהה 

מונה אנרגיה מתוצרת סימנס מדגם T230 פועל בטכנולוגיה האולטראסונית 
המוכחת, ומאפשר רמת דיוק גבוהה מאוד ללא צורך בתחזוקה, וכן מדידה 

יציבה לאורך שנים. בנוסף, לא קיימת במונה זה רגישות לאיכות המים.
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שביעות רצונו של הלקוח 

הודות לטווח הספיקה הרחב של המונה, 1:1000, כל הספיקות ניתנות 
למדידה בדיוק מרבי, ואפילו הספיקות הנמוכות ביותר. הספיקה 

ההתחלתית הינה ברמה של יחידות ליטר/שעה ספורות. הדבר מאפשר 
ביצוע חיוב צרכנים ברמת אמינות גבוהה מאוד.

תקשורת מהירה 

למונה מדגם T230 קיים ממשק אופטי, המאפשר את קריאת המונה 
באמצעות תוכנה מיוחדת של סימנס. לצורך קריאת הנתונים מכל המונים 

.M-Bus במבנה ניתן לקבל את המונים מהמפעל עם מודול תקשורת מובנה

 :T230 תכונותיו העיקריות של המונה מדגם

מונה חימום/קירור בטכנולוגיה אולטראסונית  
היעדר חלקים נעים

מדידה מדויקת לכל אפליקציה
בקר אנרגיה המתפרק ממד הספיקה 

תצוגה ברורה וגדולה

ºC 5-90 :טווח טמפרטורות  
טווח מדידת ספיקה רחב: 1:1000

אחסון ערכים ל-24 חודשים   
חומרי מבנה ידידותיים לסביבה

התקנה פשוטה ומהירה 
מיקום מונה ללא הגבלה

אין צורך בקטעים ישרים לפני ואחרי המונה
EN1434 מכויל בסימנס בהתאם לתקן

תקשורת M-BUS המאפשרת חיבור מונה למערכת 
   בקרה מרכזית

פועל על סוללה למשך 11 שנה

נתונים טכניים :

זרקור על...משה אללוף

משה בקונטאל כ- 4 שנים כמנהל ייצור. הנדסאי תעו“נ בהשכלתו.

במסגרת התפקיד עוסק בניהול צוות הייצור ובניהול פרויקטים 
לייצור ובניית ארונות חשמל.

נהנה בתפקיד מהאחריות , מהעבודה המגוונת, מממשקי העבודה 
הרבים והשונים בתוך החברה ומחוצה לה מול לקוחות וספקים. 

כמי ששותף לפרויקט משלב התכנון - חווה תחושת סיפוק גבוהה 
עם סיומו ומסירתו ללקוח.

אוהב את הדינמיות שבתפקיד ואת האתגר היומיומי המחייב עמידה 
בלוחות זמנים בסביבת עבודה דינמית ומשתנה. 

נשוי ואב לשתי בנות, מתגורר ביהוד. 

בזמנו הפנוי אוהב לבשל. מהתוצאות נהנות בנות המשפחה 
אשר זוכות לארוחות גורמה מפנקות. אוהב לטייל בארץ , לבקר 

במסעדות טובות ומתעניין בכל מה שקשור למחשבים.

כל מוני האנרגיה מתחברים בתקשורת אל 
מערכת בקרת מנייה מרכזית, הכוללת 

תוכנת ”אנרקון“ לחיוב צרכנים, אשר 
פותחה על-ידי חברת קונטאל. באמצעות 

תוכנה זו ניתן להפיק חשבונות צריכת 
מיזוג-אוויר פרטניים לכל דייר ודייר במבנה 

המגורים.
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קונטאל מספקת את מערכות הבקרה ומערכת ניהול 
הייצור במפעל ”בייגל בייגל“ החדש של חברת ”יוניליוור“

 ITS מאת :  קובי צדף,  סמנכ“ל מכירות

בימים אלה קונטאל נמצאת לקראת סיומו של פרויקט העברת המפעל בייגל 
מהאתר הישן בברקן לאתר החדש בצפת. במסגרת הפרויקט מועברים קווי 

הייצור הקיימים מהאתר במרכז הארץ לאתר הצפוני. כמו כן, נרכשו קווי יצור 
חדשים אשר יותקנו במפעל החדש. 

בתהליך בחירת הספק בחנה ”יוניליוור“ מספר ספקים בתחומי הבקרה, 
כאשר ניתן דגש מיוחד לבחירת ספק גדול ובעל מוניטין, כזה שיוכל לבצע 

בעצמו כמה שיותר מהעבודות הכרוכות בהעברת המפעל.

בסיכומו של התהליך נבחרה חברת קונטאל לביצוע הפרויקט, אשר 
במסגרתו היא מספקת 

עבודות תכנון של חשמל, 
 ,MCC-לוחות הבקרה ו

תכנון חיווט המפעל, 
אספקה ותכנות בקרים 

 SCADA / HMIומערכות
FTView – מבית רוקוול 

 ,(Rockwell Automation)
בניית לוחות בקרה, 

התקנתם והרצתם בשטח 
והטמעת מערכת לניהול 

ייצור (MES) במפעל.

עבור המפעל החדש 
נדרשה עבודת תכנון 

ובקרה מורכבת, אשר 
משמישה חלק ממערך 
הייצור הקיים ומשלבת 

אותו עם המערך החדש, 
שבו מגוון מערכות בקרה 

ומחשוב חדשות, חוות 
מלאים אוטומטית וקווי 

אריזה חדישים ומרובים.

במסגרת פרויקט זה 
קונטאל הקימה תחילה את מערך הבקרה:

 תכנון חשמל ובקרה מפורט.

 בניית לוחות הבקרה במפעל הלוחות של קונטאל.

 הרכבת הלוחות והרצתם בשטח.

 ,(MES) במקביל, קונטאל מיישמת ומטמיעה מערכת של ניהול ייצור
אשר תעניק למפעל יכולות תפעול וניהול מתקדמות לצורך:

 העלאת תפוקות המפעל.

 צמצום זמני ההשבתה של משאבי המפעל.

 ניתוח וצמצום אובדני מהירות לאורך התהליך.

 יכולות גבוהות לבדיקת איכות המוצר תוך כדי תהליך הייצור.

 מתן עקיבות מלאה לאורך הייצור.

 מתן נראות ניהולית באמצעות ניתוח התהליך ואספקת דוחות  
תפעוליים מתקדמים.

משך הפרויקט כולו, הכולל את מערך הבקרה והתוכנה גם יחד, הינו כתשעה 

חודשים והיקפו הכלכלי נאמד במעל למיליון ש“ח. 

במסגרת הפרויקט מועסק צוות רחב של מהנדסי חשמל, מהנדסי בקרה 
ומהנדסי תוכנה, והוא מנוהל על-ידי מנהל פרויקטים ותיק ומנוסה, ומפוקח 

.ITS על-ידי סמנכ“ל הטכנולוגיות של קונטאל

פרויקט זה מהווה נדבך 
נוסף בניסיון הרב של 

קונטאל בתחום המזון 
והמשקאות. 

מאז שנת 2006 קונטאל 
ביצעה בהצלחה מספר 

פרויקטים בולטים 
בתחום ניהול הייצור 

במפעלי החברות 
המובילות בתחום המזון 

והמשקאות בישראל. 
על חברות אלה נמנות 

חברת ”שטראוס“, 
”יוניליוור“, ”פריגת“, 

”סולבר“ ועוד.

לדברי מנכ“ל החברה, 
מר שי גרשון, קונטאל 

ITS שמה לה ליעד, 
לפני יותר משבע 

שנים, להתברג כשחקן 
מוביל בתחום ניהול 

 (MES מערכות) הייצור
בישראל. מאז ועד 

היום – על אף מיקומה 
המוביל זה מכבר של 

ITS בתחום – היעד הזה 
מוצב מחדש בכל שנה ברשימת היעדים של החברה. זאת על-מנת שעובדי 

החברה וחברי ההנהלה יפנימו היטב כי יעד זה מהווה מחויבות גדולה וחשובה 
.ITS מאין כמותה של קונטאל

 על-מנת להיות ולהישאר שחקן מוביל, אנו נדרשים בכל שנה ושנה לחדש את 
המוצר ולדאוג לכך שהיתרון הטכנולוגי הגדול שלנו על פני המתחרים יישמר. 

מלבד זאת, עלינו להקפיד על כך שרמת המקצועיות והניסיון של הצוות 
העוסק במלאכה תהיה גבוהה כל העת. בנוסף, אנו מקדישים מאמצים רבים 
כדי לשמר את הידע שנצבר, ולהעבירו הלאה לעובדים החדשים המצטרפים 

לשורותינו במשך הזמן. 

בשנים האחרונות זכינו לבצע את הפרויקטים הבולטים בישראל 
בתחום ניהול הייצור (MES), ובמגוון רחב ביותר של תעשיות. כמו-
כן, כבר קיימות תעשיות מסוימות, כמו תעשיית המזון והמשקאות 

ותעשיית הפארמה, אשר בהן, לאור ריבוי הפרויקטים בניהול 
הייצור שביצענו, קונטאל פיתחה מתודולוגיות הטמעה ויישום 

ייחודיות ואף חיוניות, אשר מוסיפות את שלהן לביצוע היעיל 
והמוצלח של הפרויקטים לטובת לקוחותינו.

קו ייצור - מפעל בייגל בייגל



עלון חדשות קונטאל, רבעון שני, 2013 עמוד מס‘ 11

שסתומים כדוריים עם מפעילים פרופורציונאליים 
 SIEMENS מבית חברת ON/OFF או

מאת: משה לייבה , מהנדס מכירות בקרת מיזוג אויר 

בנוסף למשפחת שסתומי הבקרה המשובחים למיזוג-אוויר במבנה הקלאסי 
(מסוג Globe), חברת סימנס פיתחה קו של שסתומי בקרה כדוריים עם אופיין 

פרופורציונאלי, בעלי איכות גבוהה כמיטב המסורת של סימנס.

 .bar 40 גופי השסתומים עשויים פליז והם מיועדים ללחץ סטטי של עד
ה- TRIM הכדורי עשוי פלדה בלתי מחלידה ותחום המידות הוא 1/2“ עד 2“.

מפעילי השסתומים הכדוריים הם בעלי מומנט הפעלה של 2 עד 10 ניוטון-
מטר, והם מותאמים במיוחד למידת השסתום ולמפל הלחץ המרבי המאפיין 

אותו.

הודות לתכונות האופיין ולמבנה השסתום, מקדם ספיקת השסתום הכדורי 
(Kvs) גבוה במידה ניכרת מזה של שסתום סטנדרטי באותה מידה. יחד עם 
זאת, להתאמה טובה לתנאי הזרימה, ניתן לקבל ערכי KVS שונים לאותה 

מידת שסתום.

לדוגמה: בשסתום בקוטר ”3/4 ניתן לקבל ערכי Kvs של 4, או 6.3, או 10.

בשסתום בקוטר של ”2 ניתן לקבל מקדם Kvs של 63 .

לשם השוואה, בשסתומים אחרים ניתן לקבל מקדם זה רק בקוטר שסתום 
של ”2.5 או ”3.

תכונות עיקריות: 

 .PN40 - דו ותלת-דרכי  •
מידות ”1/2 עד ”2, חיבורי הברגה  •

C°120 -ל C°1 טמפרטורות זורם שבין  •
Kvs (m³/h) = 1÷63 :מקדמי ספיקה  •

מפעילים סיבוביים עם אפשרות לקפיץ מחזיר  •
אמינות גבוהה במיוחד   •

מחירים תחרותיים  •
אספקה ממלאי קונטאל  •

 ABB סדרת מוצרים חדשה של
LGR בעקבות רכישת חברת

מאת: טניה רובינשטיין, מחלקת בקרה תהליכית

חברת ABB הודיעה לאחרונה על רכישת חברת LGR. עם רכישה 
זו הוסיפה ABB להיצע שלה אנלייזרים המהווים פתרונות חדשניים 

למדידות אנליטיות של גזים.

חברת LGR, אשר הוקמה לפני כעשרים שנה, מעסיקה כיום כ-40 עובדים. 
החברה מספקת אנלייזרים ושירותים למגוון רחב של לקוחות, הזקוקים 

למדידות בזמן אמת של גזי מעקב ואיזוטופים עבור מחקרים ועבור ניטור 
סביבתי. 

אסטרטגיות המדידה של LGR מבוססות על לייזר חדשני המאפשר 
אנליזה טובה, המתבצעת מבלי לגרום להרס הגזים והנוזלים. 

טכנולוגיית האנלייזרים של החברה מבוססת על ספקטרוסקופיה בעלת 
רגישות ודיוק גבוהים יותר באופן משמעותי מאשר המתקבל בדגימה 

מסורתית אחרת מטכנולוגיית הלייזרים.
עיקר המכשור מתמקד בסוגי האנלייזריים המרכזיים – אנלייזרים 

סביבתיים, תעשייתיים ורפואיים:

אנלייזרים סביבתיים: 

חברת LGR מציעה אנלייזרים הפועלים במהירות של HZ 10 עבור 
 Ultraportable“אפליקציות הדורשות מהירות גבוהה ודיוק גבוה. כמו כן, ה

line“ של אנלייזרים מסוג אחר, מעוצב עבור אפליקציות שבהן מהירות 
גבוהה אינה נדרשת, כגון במקרה של מדידות שטפי אדמה ומגוון יישומי 

ניטור, כגון הטמנת פליטות, דליפות גז טבעי וסחרור של מים.

אנלייזרים תעשיתיים:

חברת LGR מציעה אנלייזרים ליישומים תעשייתיים, כגון: דיטקטורים 
למדידת דליפות של גז טבעי, מערכות לניטור רציף של פליטות ממטמנות, 

אנלייזרים למדידת איזוטופים עבור תעשיית היין, אנלייזרים למדידת 
פליטות ואיכות האוויר, וכן, מערכות לבקרת תהליכים תעשייתית.

 δ2H,) מספקים מדידות של מספר איזוטופים בו זמנית LGR מכשירי
δ17O, δ18O, δ13C) בדם, ברוק, בפלזמה, בשתן ובנשימה. במכשור זה 

אין הגבלה של זמן בתהליכי הכנת הדגימות. המדידות מהירות ומתבצעות 
באופן אוטומטי. 

כמו כן, המכשור ניתן לתפעול בזמן אמת על-ידי אנשים ללא הכשרה.

מכשור 
למדידות של 
CO בדיוק גבוה 
ובזמן אמת

        אנלייזרים 
למדידת איזוטופים 
של δ18O ו δ2H במים, 

בנוזלים וביינות

     מכשור למדידות של 
עקבות גזים מוטמנים 
(CH4 &C2H2)
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חברת Kepware מציעה פתרונות תוכנה לבקרים, שרתי 
OPC ודרייברים, אשר באמצעותם ניתן להתחבר כמעט 
לכל סוגי הבקרים הקיימים בעולם, בצורה קלה, מהירה 

ואמינה ביותר.

Kepware נוסדה בשנת 1995, והתמקדה מתחילת דרכה 
בנישה מאוד ספציפית - פיתוח פתרונות לקישור בין שלל 
סוגי בקרים - דרך סטנדרטים ופרוטוקולים נפוצים - לבין 

 HMI, שכבת תוכנה אשר יושבת מעליהם, לרבות מערכות
 .MES-ו SCADA

מכיוון שעוד בתחילת דרכם, הבינו בקפוור שבתחום 
התעשייה אין מקום לבעיות או לתקלות, הם חרטו על 

דגלם לייצר את המערכות החזקות והאמינות ביותר 
שקיימות בשוק הדרייברים, תוך שימת דגש נוסף על 

פשטות וקלות השימוש, כדי שכל מי שיש לו צורך ”לדבר“ 
עם רכיב בקרה, או עם חומרה ברצפת הייצור שלו, אכן 
יוכל לעשות זאת בקלות ובמהירות, ולרוב ללא תמיכה 

טכנית כלל; פשוט כי אין בה צורך.

מוצרי קפוור מפגינים אמינות נדירה לאורך שנות קיומם 
הרבות בשוק, וזאת הודות למדיניות יוצאת דופן בתחום 

זה, שגורסת כי על כל איש פיתוח בחברה ישנו איש 
בדיקות (QA), וכך למעשה נוצר יחס של 1:1 בין הפיתוח 

לבדיקות; יחס שבסופו של דבר מביא לשוק מוצר שנבדק 
בקפידה בכל סוגי הסביבות והעומסים, ומרגע הגיעו 

לקהל הרחב הוא בשל ומוכן לעבוד במרחב התעשייתי 
מבלי שיש צורך כלל לדאוג לתפקודו התקין. 

 OPC-סל מוצרים משלים, תוספים לשרת ה Kepware לחברת
KepServerEX - המוּכר והטוב. 

:(Plug-ins) להלן חלק מהמוצרים שאותם ניתן לרכוש כתוספים

לינק מאסטר (Link Master) - כלי המאפשר העברת מידע (תגים)   
בין שרתי ה-OPC השונים של קפוור. כך למעשה ניתן לחבֶר דרייבר 

(שרת OPC) לבקרים מסוג אחד, ושרת נוסף לבקרים מסוג אחר, 
ולאפשר להעביר ביניהם מידע בצורה פתוחה ושקופה מבלי שיש 

 . HMI-צורך כלל לקלוט את המידע הזה בשכבת ה

תגים מתקדמים (Advanced Tags) - תוסף זה מאפשר לבצע   
מניפולציות חישוביות על התגים הנקלטים בשרת ה-OPC. ניתן 

למדוד את משך הפעולות בייצור, לסכם אירועים, לבצע ממוצעים 
וסטיות תקן לקבוצות של תגים, לבנות התניות לאיסוף נתונים ועוד.

אירועים והתראות (Alarms & Events) - ביצוע קליטה של אירועים   
ומעקב אחריהם, ביצוע הפעלות, קבלת הודעות אינפורמטיביות 
 OPC-וכל זאת בשרת ה ;(Audit Trail) וקיום של עקיבות מלאה

.HMI-ללא צורך לנהל זאת במערכת ה

שמירת נתונים (Data Logger) - חיבור לבסיס נתונים דרך חיבור   
ODBC לצורך שמירת המידע מהבקרים. ההתקנה פשוטה 

והביצועים הם סופר-מהירים.

חברת קונטאל וחברת קפוור עובדות יחד מזה קרוב ל-15 שנים. 
במהלך שנים אלה ביצעה קונטאל עשרות רבות של פרויקטים תוך 
שימוש במוצרי קפוור, לצורך חיבור בין שכבת הבקרה לבין שכבת 

התוכנה שמעליה.

לאחרונה הוחלט בהנהלת שתי החברות, כי לאור הביקוש הקיים 
בשוק הישראלי לפתרונות קפוור השונים, יש מקום להעמקת שיתוף 

הפעולה בין החברות, ולפיכך קונטאל הפכה זה מכבר למפיצה 
הבלעדית של מוצרי קפוור בארץ.

במסגרת זו, קונטאל תספק את כל השירותים הנדרשים לקהל 
 ,(Evaluation) הלקוחות בארץ, החל מתמיכה בשלב הערכת המוצר

דרך מכירת המוצרים וכלה בשירות קבוע ובתמיכה שוטפת ללקוחות. 
כמו-כן, קונטאל תקיים הדרכות מקצועיות וימי-עיון שיעסקו במוצרי 

קפוור השונים. מועדי ההדרכות יפורסמו באתר קונטאל (כתובת 
.(http://contel.co.il :האתר

ערוצי המכירה והתוכנית לאינטגרטורים

 KEPWARE את מוצרי קפוור השונים ניתן להוריד מאתר חברת
(כתובת האתר: http://kepware.com) ולהתחיל להשתמש בהם 

באופן מיידי. המוצר בגרסת ההערכה (Evaluation) מספק זמן עבודה 
של שעתיים מרגע הפעלת השירות (Service), ולמעשה מאפשר 

לארגונים לקבל הוכחת היתכנות לגבי התאמת המוצר לדרישותיהם.

קונטאל תפיץ את מוצרי Kepware לאינטגרטורים וללקוחות סופיים 
אשר יפנו בפנייה ישירה לקונטאל, או באמצעות פנייה לחברת קפוור 

 .(http://kepware.com)
בימים אלה קונטאל משיקה תוכנית מכירות, שבמסגרתה יינתנו 

הנחות מיוחדות לחברות אינטגרציה שיבחרו להשתמש במוצרי קפוור 
ובפתרונות שהם מספקים. 

למידע נוסף על אודות התוכנית לאינטגרטורים, או לכל מידע אחר 
בנוגע למוצרי קפוור, אנא צרו קשר עם מרכז תיאום המכירות:  

orlyn@contel.co.il אורלי נאסי, טלפון: 03-9260340

קונטאל חתמה על הסכם הפצה בלעדי בישראל 
עם חברת Kepware העולמית
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בעקבות הוצאת נוהל ניטור רציף מטעם האגף לאיכות 
האוויר במשרד להגנת הסביבה, ערכה קונטאל כנסים 

בנושא. הנוהל של האגף לאיכות האוויר - העוסק 
בהנחיות לבחירת הציוד המותקן בארובות, באופני 

התקנתו ובשירות שניתן עבורו - מתבסס על המדיניות 
הנהוגה מזה זמן רב במדינות אירופה, לרבות תקן 

EN 14181. בכנס - שהתקיים בחיפה ובבאר-שבע - 
הוצג החוק עצמו ומשמעותיו, וכהמשך טבעי הוצגו בו 

הטכנולוגיות שמאפשרות לשמור על החוק.

בכנס הרצו מגוון רחב של מרצים מתחומים שונים, וביניהם:

מר אשר גרינבאום, משנה למנכ“ל בחברת ”כימיקלים לישראל“, 
שפתח ודיבר על מחויבות התעשייה וההשקעות מצידה בתחום איכות 

הסביבה בכלל, ובתחום הניטור בפרט. 

מר שמעון גרשון, מנכ“ל משותף בקונטאל, ציין כי החזון של קבוצת 
קונטאל הוא להגדיר את נושא הקיימות בתעשייה למען הדורות 

הבאים, ולהמשיך להוביל את תחום איכות הסביבה. מר גרשון הוסיף 
כי ”הכנס נועד, בין השאר, כדי לגרום להידברות בין האנשים השונים 

בענף, ולהביא לכך שהתעשייה והרשויות יידברו בשפה משותפת.“

ד“ר ברטולד אנדרס, מומחה בין-לאומי בתחום תקנים לניטור, הרצה 
על מהות התקן, ועל בחירת הציוד מתוך שלל הסוגים הקיימים.

מר דוד סדקוביץ מחברת חשמל ומר גלעד שפיצר הרצו על אופן 
ביצוע בדיקות הקבלה ובדיקות כשירות ציוד הניטור.

עו“ד צבי לוינסון ועו“ד אפרת שמגר הרצו על חוק אוויר נקי, ועל 
ההיבטים המשפטיים של הניטור ומדידת מזהמי האוויר.

כמו כן, הרצו גברת פרידה פישלר מאיגוד ערים חיפה, ומר גרשון שוורץ 
מהמשרד להגנת הסביבה. שני הדוברים הציגו לפני הנוכחים את מצבו 

של חוקר האוויר הנקי ותיארו את הציפיות הנוכחיות מהמפעלים.

מר יובל אייל מחברת קונטאל הביא דוגמאות למספר ניכר של יישומים 
בתחום הניטור בארובות, שאותם ביצעה חברת קונטאל לאחרונה עם 

. DURAG-ו  ABBציוד מתוצרת חברות

על הגופים שבהם בוצעו פרויקטים אלו נמנים: חברת החשמל, אינטל, 
מכתשים, תרכובות ברום, תרו ועוד.

כמו כן, הוצג בכנס ציוד מאושר-תקן לארובות, והובא חדר אנלייזרים 
שיּוצר עבור חברת ”רותם“, שבה ביצעה קונטאל לאחרונה פרויקט 

הכולל עשרות מכשירי ניטור לגזים שונים ולחלקיקים עם חדרי 
אנלייזרים רבים, מערכת אגירת ושידור נתונים. 

הכנס זכה להצלחה רבה וידיעה בנושא פורסמה אף באתר האנליטי 
.ABB של חברת

לכל מי שנבצר ממנו להשתתף בכנס ומעוניין לקבל את ההרצאות, 
ניתן לפנות ליובל אייל, בטלפון: 054-9260307, 

yeyal@contel.co.il :או בדוא“ל

למעלה ממאתיים משתתפים בכנס הישראלי השני לניטור גזים 
בארובות ובתהליכי ייצור  

הכנס בחיפה

מר שמעון גרשון - מנכ“ל משותף קונטאל

מר אשר גרינבאום - משנה למנכ“ל כי“ל
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220 משתתפים בכנס לקוחות מיזוג-אוויר משותף 
לקונטאל ולמיטב-טק

חברות קונטאל ומיטב-טק קיימו ב-30 באפריל 2013 כנס לקוחות משותף 
בנושא ”טכנולוגיות וחידושים בבקרת מיזוג-אוויר“. לכנס הגיעו משתתפים 

רבים, שכללו יועצים, קבלנים, מתקינים, סיטונאים ומנהלי אחזקה מכל 
רחבי הארץ. שתי החברות הציגו בכנס את מגוון הפתרונות שהן מציעות 
לשוק הבקרה כיום, ובתוך כך הדגימו את שיתוף הפעולה הפורה ביניהן, 
דבר שהבהיר היטב את הסיבה למעמדן של שתי החברות, ביחד ולחוד, 

כמובילות בישראל בתחום בקרת מיזוג האוויר.

מר גדעון טילמן – מנכ“ל משותף בקונטאל – העלה על נס את פעילותן 
הפורייה והמשותפת של שתי החברות, וציין את סמליות התאריכים: בעוד 

מספר חודשים תציין קונטאל יובל שנים לקיומה, ומיטב-טק ”הצעירה“ תציין 
כמעט במקביל 25 שנות פעילות. 

מר ישראל וולק ממיטב-טק הציג בכנס את סל המוצרים החדשים 
והחדשניים של החברה החל מרמת ה“חדר הממוזג“, וכן חשף לראשונה את 
תרמוסטט החדר בעל העיצוב החדשני מדגם NP2,שעתיד להחליף במהלך 

השנה הקרובה את הדגמים ה“מיתולוגיים“ ERT-50, EP2 ודגמים אחרים.

כמו כן, הוצגו פתרונות מתקדמים של מערכות לבקרת מבנים מבוססות 
WEB, המצטיינות בידידותיות למשתמש, נוחות הפעלה ומוצעות בעלות 

תחרותית.

מר דני עציוני, מנהל הייצוא, תיאר את פעילותה המרשימה של מיטב-
טק בחו“ל, והציג עשרות פרויקטים ומבנים מרשימים מכל רחבי הגלובוס, 

שעבורם סיפקה מיטב-טק את ציוד בקרת מיזוג האוויר.

דגש מיוחד ניתן לסל פתרונות רחב של מיטב-טק להתייעלות ולחיסכון 
אנרגטי. 

מר משה לייבה ומר גד שנהב מקונטאל הציגו והדגימו בתצוגת הציוד את 
סל הפתרונות המגוון והרחב ביותר בשוק מיזוג האוויר כיום, מתוצרתן של 
חברות CAREL (איטליה) ו-SIEMENS (שוויץ). מגוון זה כולל, בין היתר, 

רגשים, בקרים, שסתומי בקרה ומפעילים משוכללים, הן כפריטים עצמאיים 
והן כחלק מהמערכות המתקדמות בעולם לבקרת מבנים מודולאריות, 

המכסות באופן מושלם מתקנים בכל גודל שהוא: ממבנים עם עשרות 
בודדות של נקודות בקרה, ועד לקמפוסים שלמים עם עשרות ומאות של 

חוגי בקרה מגוונים. 

מר משה לייבה מקונטאל הציג בפני המשתתפים פתרונות מכאניים לוויסות 
מערכות המים במתקני מ“א מבית Oventrop (גרמניה), חברה בעלת ותק 

של 160 שנה (!) הנחשבת כאחת החברות המובילות בעולם בתחום זה. 

 (Humidifiers) מר גיא גיורא מקונטאל הציג מגוון מרשים של מוסיפי לחות
מתוצרת חברת CAREL (איטליה), פתרונות מִניית אנרגיית קירור וחימום 

מתוצרת SIEMENS, וכן מערכת תוכנה לחיוב כספי של צרכני מ“א בהתאם 
לצריכת האנרגיה בפועל ובהתאם לתעריפי תעו“ז של חברת החשמל.

מנהלי קונטאל ומיטב טק, מר גדעון טילמן וגברת מיכל גז, הדגישו בפני 
המשתתפים את שיתוף הפעולה ההדוק ואת הסינרגיה של קונטאל ושל 
מיטב-טק, תוך שימת דגש אסטרטגית על אספקת ציוד באיכות גבוהה 

ביותר, יכולת התאמת פתרונות תחרותיים לכל דרישה בתחום בקרת 
מיזוג האוויר, וכמובן, ליווי הלקוחות ומתן תמיכה לשם קבלת ביצועים 

אופטימאליים מן המערכות המסופקות.

משתתפי הכנס ציינו לטובה, הן את הרמה הגבוהה של ההרצאות והן את 
רמת הארגון הכנס. חלקם אף טרחו ושלחו למארגני הכנס מכתבי תודה 

שופעי מחמאות.
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