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חדשות קונטאל

קצרים...

ברכות לעובדים החדשים שהצטרפו לקבוצת קונטאל ברבעון האחרון:

אנטון אלימוב - בודק חשמלי במיטב טק 
אלכס דוזורצב - מנהל סיסטם מיטב טק 

יעל עבאדי - מלחימה במיטב טק
טטיאנה ברלין - מלחימה במיטב טק 

 ITS רותם וייס - תמיכת פרויקטים ב-קונטאל
ITS ב-קונטאל QA - דניאל חסון

 ITS’ ליעד סיקורל - מתכנת ב-קונטאל

לאוניד קוליוזני - חווט בקונטאל
יאיר נויברט - עובד כללי בקונטאל

יובל לומברוזו - מנהל פרויקטים קוגנקס - בקונטאל 
ילנה סיננייב - מתכננת חשמל קונטאל 

מוטי בראל - מנהל מכירות בקרת מבנים בקונטאל

הייצור בקונטאל עובר למשכנו החדש
מערך הייצור בקונטאל עובר בימים אלו לאתר חדש, מרווח 

ונגיש שמאפשר יכולות ייצור גבוהות יותר.
המפעל ממוקם ברדיוס של 300 מ‘ ממטה החברה בק. אריה 

פ“ת .

בתמונה -  יוסי רוטזק מנהל פרויקט העברת המפעל

יובל איל מנהל מחלקת בקרה תהליכית 
במרתון תל אביב - ל-10 ק“מ

קונטאל מרחיבה את פעילויותיה בתחום ארונות החשמל 
והבקרה

חנכה בחודש מאי 2015 מפעל ייצור חדיש לייצור ארונות בקרה 
וחשמל.

המפעל ממוקם ברחוב המרץ שבאזור התעשייה קריית אריה 
בפ“ת, ובסמיכות למטה החברה בפארק דניב.

מפעל ייצור הלוחות החדש תוכנן והותאם לצרכי החברה 
החדשים תוך הקפדה על תהליכי עבודה וייעול שרשרת 

האספקה.

קונטאל אי.טי.אס משדרגת את 
מערכות ניהול הייצור בקווי המכבשים 

של מפעל מילובר. לאחר תהליך כתיבת 
מסמך אפיון מפורט המתאר את צרכי 
מכון התערובת, זכתה החברה ביישום 

ותחזוקת מערכות התוכנה של המכבשים. 
במסגרת הפרויקט תיישם קונטאל 

מנגנוני תוכנה חדשים שצפויים ליעל 
את תהליכי העבודה ולשפר את תפוקת 

המכבשים.

 Safety -קונטאל השתתפה בהדרכה ייחודית בתחום ה
ועברה בהצלחה מבחני הסמכה של ארגון TÜV. במסגרת 

 Functional Safety ההדרכה קבלה החברה הכשרה בתוכנית
Engineer -TÜV Rheinland. ההכשרה תאפשר לצוות קונטאל 

לייעץ ללקוחות החברה מתחום המכונות בנוגע לדרישות 
הבטיחות והבטחון של מערכות הייצור שלהם. הייעוץ הינו הן 

בהיבטי הבקרה, ההינע החשמלי, וציוד ה-Safety הנדרש על 
מנת לשמור על בטיחות ובטחון העובדים, הציוד, וכן לענות על 

דרישות הרגולציה בארץ ובעולם.
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 New Tech קונטאל השתתפה בתערכות
בגני התערוכה. התערוכה התקיימה ב-19-20 במאי, ובה 

הציגה קונטאל את פעילויותיה בתחום הראייה הממוחשבת, 
רובוטי Codian ליישומי Pick & Place, וכן את מערכות ההנעה 

.Rockwell Automation של Kinetix המדוייקות מסדרת

קונטאל קיימה סדרת ימי עיון ללקוחות החברה. ימי העיון 
התקיימו במהלך החודשים אפריל – מאי 2015, בחיפה, פ“ת, 
ועומר (דרום). במפגשים הציגה קונטאל חידושים טכנולוגיים 
של שותפותיה העסקיות. בסדרת ימי העיון לקחו חלק כ-200 

משתתפים, מלקוחות החברה בישראל.

 ITS קובי צדף מונה למנכ“ל קונטאל

בחודש מרץ 2015 מונה קובי לתפקיד 
המנכ“ל לאחר 4 שנים בהן כיהן בתפקיד 

סמנכ“ל מכירות ופיתוח עסקי בחברה. 
קובי הצטרף לקבוצת קונטאל בשנת 

2011 לאחר שנים בהן מילא תפקידים 
שונים בתחומי התוכנה והתעשייה, 

קובי הוא בוגר תואר שני במשפטים 
מאוניברסיטת בר-אילן (LLM) ותואר ראשון 

במנהל עסקים בהתמחות של מערכות מידע. 
קובי מחליף בתפקידו את מר שי גרשון אשר כיהן כמנכ“ל 

קונטאל ITS  מאז הקמתה וכעת מתפנה להמשך תפקידיו 
הניהולים בחברת האם ובקבוצה. 

חדשות קונטאל

קונטאל השתתפה בכנס ISA בנושא 
”מערכות פיקוד ובקרה, בקרים מתוכנתים, 

תכנון מערכות בקרה וסקאדה“ שהתקיים 
ב-26 במאי בכפר המכבייה. במסגרת הכנס 

 DCS העביר שי גרשון הרצאה בנושא מערכות
חדישות והציג פרויקטים לדוגמא בהם שודרגו 

מערכות HMI ו – DCS וותיקות באמצעות 
הטכנולוגיות החדשות של Rockwell Automaton. בהרצאה 

סקר שי את היתרונות המשמעותיים שמשיגים יצרנים באמצעות 
יישום מערכות בקרה תהליכיות מבוססות PLC על פני מערכות 

DCS מסורתיות ישנות.
שמואל לסמן מקונטאל סקר את פירוט הרכיבים האופייניים 

המותקנים בתחנות הפחתה ומנייה של גז טבעי (PRMS) ובנוסף 
גם על שסתומי בקרה פנאומטיים המוסבים להפעלה עצמית 

 Gas Preheating  באמצעות לחץ הגז לבקרה, לחץ וטמפרטורה
. GE Masoneilan מתוצרת
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”אנדרואיד לעומת אפל“
 של עולם האוטומציה התעשייתית

מאת: מארק דניאלס, מומחה מערכות תוכנה ובקרה, 
Rockwell Automation של Blog -מתוך ה ,Rockwell Automation

הדיון על היתרונות היחסיים של בקרה מבוססת מחשב על פני 
הבקרים המתוכנתים (PAC) המסורתיים 

שב ועולה זה עשרות שנים. בתחילת דרכי 
בתחום, ב-1986, טענו בכירים בתעשייה 
שימיו של בקר ה-PLC ספורים, ושבתוך 
עשר שנים נראה רק בקרי מחשב. ומה 

המצב כיום, כעבור כמעט 30 שנה?
אם להשתמש באנלוגיה מעולם 

הסמארטפונים והטאבלטים, אפשר לטעון 
שהבקרים מבוססי המחשב התפתחו 

לגישה דמוית אנדרואיד, ואילו בעולם בקרי 
ה-PAC, הפילוסופיה של אפל מתאימה יותר.

אנסה להמחיש את העניין. עולם האנדרואיד פתוח מאוד 
ומספק למפתחים גישה מהירה ליצירת אפליקציות, לעומת 

העולם של אפל, שבו יש הרבה פחות חופש. זה נפלא מבחינת 
הגמישות – כך מתאפשרת חדשנות, והכול אפשרי, בגבולות 
הסביר. מצד שני, העולם של אפל מבטיח תאימות רבה יותר 

של מערכות ואבטחה מוגברת. מתי לאחרונה היה ב-iOS שלכם 
וירוס או אפליקציה שנתקעה? מניסיוני, מערכת ההפעלה של 

אפל והאפליקציות הקשורות אליה פשוט עובדות.
האבטחה היא מרכיב קריטי: ככל שהמערכת פתוחה יותר 

בדרכי ההתקשרות שלה לעולם, כך תידרש השקעה רבה יותר 
באבטחה שלה. אני סבור שבקרי ה-PAC חשופים הרבה פחות 

למתקפת סייבר מאשר מערכות מבוססות-מחשב, הבנויות 
במערכת הפעלה פתוחה מאוד על בסיס חלונות או לינוקס. 

כמו אפל, רוב יצרני בקרי ה-PAC מגבילים את הגישה למערכות 
ההפעלה שלהם, דבר שמצמצם את האפשרויות למתקפות 

סייבר.
בחמש השנים האחרונות היינו עדים להתכנסות של טכנולוגיות 

בתחום האוטומציה התעשייתית, והחשובה שבהן היא אולי 
אימוץ האתרנט במערכות הבקרה. הסטנדרטיזציה הזאת 

של אתרנט/IP למערכות I/O, יישומי תנועה, יישומי אבטחה 
וקישוריות מאובטחת בארגון כולו אפשרה ללקוחות גישה 

חסרת תקדים למידע. כשם שעולם האנדרואיד והעולם של 
אפל מנצלים לטובתם את האתרנט, הענן והאלחוטיות, כך 

קורה גם במערכות הבקרה מבוססות ה-PAC ובמערכות 
הבקרה מבוססות המחשב בעולם התעשייתי.

וזו נקודת מפנה מכריעה: בעבר עשו בקרי ה-PAC שימוש 
ברשתות קנייניות ובהמשך עברו לרשתות אוטומציה פתוחות, 

כגון DeviceNet, Profibus, Interbus, ואילו מערכות מבוססות-
מחשב עבדו לאורך השנים עם אתרנט וקישוריות בארגונים.

היות שמערכות הבקרה מוכוונות ה-PAC העכשוויות, כמו 
Integrated Architecture של Rockwell Automation, נבנות סביב 

אתרנט/IP, יכולתם של הלקוחות לנצל מידע לצורך שיפור 

התפוקה והיעילות נסקה לגבהים חדשים. הטכנולוגיות הנוכחיות 
בהחלט יאפשרו למנהל משמרת לראות נתוני צריכת חשמל 

בזמן אמת ולפעול כדי לצמצם את הצריכה.
”יש אפליקציה שעושה את זה“ - זה כיום משפט שגור בחיי 

היומיום. עם ההתפתחות של תכנות  מערכות הבקרה, אנחנו 
רואים את הפילוסופיה הזאת גם בתחום בקרי ה-PAC. למשל, 

הופעת Add on Profiles בסביבת הקונפיגורציה של Logix של 
Rockwell Automation מפשטת מאוד את הגישה לנתונים בכונני 

 CISCO מתגי ,Endress & Hauser מכשירי ,(VSD) מהירות משתנה
והתקנים אחרים. גישה זו דומה לאופן שבו אפליקציה של iOS או 

אנדרואיד הופכת את תכנון הנסיעה ברכבת לעניין פשוט וקל.
לסיכום, אין ספק שהן למערכות PAC  והן למערכות PC יש עתיד 

ורוד. בשתי המערכות יש היבטים המעודדים חדשנות, דבר 
שיכול רק להביא תועלת ללקוחות ולאוטומציה התעשייתית 

ככלל. אני מאמין שנמשיך לראות הקבלה במאפיינים של שני 
הפתרונות, ולכן אני מאחל לכם הנאה מהחידושים שצופנת לנו 

הטכנולוגיה - לא חשוב לאיזה מחנה אתם שייכים. ועכשיו - איפה 
האייפד שלי?

פעולה בין מתכנתים ועבודה עם ספריית רכיבים.

מלבד השינויים הנוגעים לאופן בניית התוכנה, נכללים 
בגרסא זו שינויים רבים אחרים:

• שיפורים כלליים בסביבת העבודה, לדוגמא בחירה מרובה, 
מחיקה של תוכניות ללא צורך לרוקן אותן מתגים ולהוציא אותן 

מהסריקה ועוד.
• תכנות ”קבוצתי“ של מספר מהנדסי בקרה במקביל על תוכנה 

יחידה.
• בתחום ה-Motion, ניתן כעת לקבוע מספר זמני עידכון ולשייך 

צירים שונים לזמני עידכון שונים
• טיפוס נתונים למודול IO המאפשר העברה שלו לפקודות 

תוסף ותוכניות
• תמיכה בתקן ISA להתראות

(Device Alarms & Events -בשימוש ב) 
AssetCentre ממשק עם כלי בקרת התצורה של רוקוול •

ועוד...

  ROCKWELL AUTOMATION אוטומציה ובקרה תעשייתית
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 Power השיקה את סדרת ווסתי המהירות Rockwell Automation חברת

Studio 5000 מותאמים לסביבת הפיתוח , Flex 527

:Power Flex 527 הספקי ווסתי
 

o 100...120V: 0.4…1.1 kW / 0.5…1.5 Hp / 2.5…6 A
o 200...240V: 0.4…15 kW / 0.5…20 Hp / 2.5…62.1 A
o 380...480V: 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 1.4…43 A
o 525...600V: 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 0.9…32 A
 

 Rockwell Automation חדשה של DCS התקינה מערכת
שהחליפו מערכות בקרה תהליכיות של חברת 

 .PROVOX
חברת רותם אמפרט נגב הינה בין יצרניות הדשנים 
הגדולות והמובילות בעולם. מוצרי החברה חיוניים 

לחקלאות ולתעשיית המזון והתרופות. לאחר תהליך 
בחינה קפדני, בחרה רותם בפתרונות ה-DCS של חברת 

Rockwell Automation  מסדרת PlantPax והעדיפה 

בתמונה: מתקן ייצור 31 במפעל רותם אמפרט

הסדרה החדשה הינה המשך 
לסדרות 523, ו- 525 שהושקו בשנתיים 

האחרונות.
הסדרה החדשה עוצבה לעבודה 
באופן בלעדי באמצעות סביבת 

 Studio 5000 Logix  העבודה
. Designer

לווסתים פורט Ethernet/IP מובנה 
ואפשרות למימוש תצורת תקשורת 
טבעתית ליתירות רשת התקשורת.

DCS קונטאל שדרגה בהצלחה מערכת

 במתקן 31 - מפעל רותם

אותם על פני מערכות DLETA- V מסורתיות של חברת 
EMERSON. היקף הפרויקטים – מיליוני ₪. את הפרויקט 

ביצע צוות הבקרה הדרומי של קונטאל ברשותו של אודי 
בן-סימון. הפרויקט כלל אספקות חומרה, תכנון ואספקה 

של ארונות בקרה, אפיון ופיתוח של מערכות התוכנה, חיווט 
והתקנות במתקני הייצור של רותם.

  ROCKWELL AUTOMATION אוטומציה ובקרה תעשייתית
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נתב חדש של Allen-Bradley לחיבור מכונות

ברשתות תקשורת שונות 

מאת: אלון סלימן
המוצר החדש ממשפחת המתגים התעשייתיים 

של רוקוול :
( Network Address Translation Router - 1783) מאפשר 

יכולת ניתוב של נתונים בין רשתות שונות הקיימות 
במפעל/רצפת הייצור ובעצם מאפשרת אינטגרציה בין 

מערכת מסויימת מבוססת תקשורת Ethernet לרשת 
המפעלית בצורה נוחה ופשוטה ללא תלות בכתובות ה- 

IP של כל אחת מהשתיים.
 אין צורך במעורבות נציג מחשוב של רשת ה- IT שיבצע 

זאת.
המוצר מאפשר למפות ולנהל את כתובות ה- IP  של 

המכונה/המערכת חדשה לתוך הרשת המפעלית הקיימת 
-  אין צורך בהתאמת כתובות IP בין הרשת הקיימת 

לרשת של המערכת החדשה – ניתן בעזרת המוצר החדש 
  IP לחבר בין 2 רשתות תקשורת שונות המבוססות כתובות

שונות!

המוצר מאפשר:
• אספקת מכונה\מערכת סטנדרטית למשתמש הקצה 

ללא צורך בשינוי כתובות ה- IP והתאמתם לרשת 
המפעלית

• ביצוע מיפוי כתובות IP פשוט לתתי הרשתות
• ניתן להוסיף אלמנטים מבוססי כתובות IP נוספים 

לרשת עם ביצוע הגדרות מינימליות
• מיועד לתחומים רבים כמו תחום האריזה, מסועים 
ומערכות תהליכיות עם מערכות של עד 32 אלמנטי 

IP תקשורת מבוססי כתובות
• המוצר עם יכולות NAT מובנות המאפשרות גמישות 

והגדרת פשוטות ונוחות

מאפיינים עיקריים:
• הגדרות ראשוניות פשוטות וכן התקנה פשוטה

(DLR) תומך ברשתות ליניאריות ובטופולוגיית טבעת •
• קיים כרטיס זיכרון SD  לגיבוי ההגדרות

 EDS י או דרך<WEB ניתן להתממשקות דרך ממשק •
 (Electronic Data

(Sheet) AOP (Add-on Profile
• יכולת ביצועים גבוהה

• יכולת מיפוי של עד 32 כתובות 
(10/100MB) קצבים סטנדרטיים של ממשקי אטרנט •

 Compliance with with IEEE 802.3 and ODVA
EtherNet standards

1783-NATR 

Configurable 

Network 

Address 

Translation 

Router

יישומים:
מיועד ליישומים קטנים עד בינוניים:

• היכן שיש דרישה לניתוב NAT לציוד 
במערכות אריזה, מסועים ויישומי תהליך 

שונים
• ניתן לממשק מצד אחד את המכונה שלה 
כתובת IP מסוימת ומצד שני את המערכת 

המפעלית שלה כתובת IP שונה לגמרי
• מאפשר לבצע הפרדת רשתות - בין הרשת 
המפעלית לרשת התפעולית (הפרדה לוגית)

• מקומות בהם יש צורך בטופולוגיה לינארית/
טבעת ברשת התפעולית

יתרון גדול למוצר הוא יצרני OEM אשר 
יכולים לייצר את המכונות עם כתובות 

IP סטנדרטיות ללא תלות בלקוח הסופי 
וכתובות ה- IP שברשותו:

יתרון גדול נמצא גם אצל לקוחות הקצה 
 IP שברשותם מערכות רבות עם כתובות

שונות.
ניתן להתגבר על ריבוי כתובות שונות גם ע“י 

פתרון המוצר החדש:
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זרקור על...   יובל טולדנו

בן 49 נשוי למירב ואב לשלושה ילדים , שחר (18) , 
שגיא ( 15) ושניר (9) .

בוגר תואר ראשון בהנדסת מכונות - אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב .

יובל הצטרף לקונטאל בשנת 1999 לתפקיד מנהל מכירות 
במחלקת בקרה ואוטומציה .

במהלך 16 שנות פעילותו בקונטאל , הוביל יובל  מהלכי 
מכירה רב מערכתיים ואסטרטגיים בתעשייה הישראלית 

ומעבר לים. פעילותו התמקדה בין היתר, בתעשיית האנרגיה 
(Thermo-Solar ,Gas, PV) , מים, מזון, אוויוניקה ותעופה 

ועוד.

בתפקידו, נהנה יובל בעיקר מהאינטראקציה בין כל הגורמים 
במחלקת האוטומציה 

( מהנדסי פרוייקטים, תכנון חשמלי, IT, מהנדסי תוכנה, 
ייצור ) אשר מהווים בסיס מקצועי תומך למתן פתרונות 

אינטגרטיביים חכמים ומאתגרים.

מאידך, נהנה יובל מהקשר הרציף מול הלקוחות וחש סיפוק 
מהיכולת להתאים את הפתרון האופטימאלי לכל לקוח 

ובעיקר מהצלחת יישומו בשטח.

דברים שלא ידעתם על יובל ...
בצעירותו שיחק טניס שולחן בצורה מקצועית והגיע להישגים 

ברמה הארצית.
אוהב מוסיקה, טבע , נופים פסטורליים ובעיקר טיולים 

רגליים. 

מוצר חדש מבית 

 1783-NATR -

Allen Bradley/

 Rockwell

 Automation
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תכנות בקרים ומערכות DCS באמצעות

Studio 5000 Logix Designer

מאת: שי גרשון

במהלך חודש אפריל 2015 ביקר 
בישראל אנטון לאן, מנהל תחום 

 Rockwell Automation בקרה ב
באזור EMEA. במהלך הביקור הציג 

אנטון במספר מפגשים טכנולוגיות 
חדשות וגרסאות עתידיות לתוכנת 
Studio 5000 ואת תוכנית הפיתוח 
של המוצר בפני צוות המהנדסים 

של קונטאל, וללקוחות נבחרים 
בתעשייה.

 Rockwell Automation חברת
שיחררה לאחרונה את גרסא 24 

 ,Studio 5000 Logix Designer של
סביבת העבודה של בקרי 

Logix5000 שעד גרסא 20 נקראה 
RSLogix 5000. גירסא זו כוללת 
שינויים רבים ומספקת אמצעים 
נוספים לכתיבת תוכנה בהתאם 

לעקרונות הנדסת תוכנה מקובלים.
 (Tasks) מבנה התוכנה הכללי נשאר ללא שינוי: משימות

 .(Routines) הכוללות שגרות (Programs) הכוללות תוכניות
עד גרסא זו, כל תוכנית היתה אוסף שגרות עם משתנים 
מקומיים. הקשר בין תוכניות נעשה באמצעות תגי בקר. 

בגרסא זו נוסף לכל תוכנית ממשק – כניסות ויציאות, 
 .(Add-On Instruction) דומים לאלו של פקודות התוסף

הממשק מאפשרת להגדיר בצורה ברורה (ולהגביל) איזה 
מידע מקבלת התוכנית מ»העולם החיצון» ואיזה מידע 

היא מספקת ובכך מפשט את השימוש בתוכנית כמודול. 
כדי לתמוך בשימוש בתוכניות כמודולים, הוגדל מספר 

התוכניות המרבי בכל משימה ל-1000.
ניקח כדוגמא מערכת מסננים במתקן מסוים המטופלת 

בבקר על ידי תוכנית. המערכת מופעלת כאשר היא דרושה 
לתהליך. עד היום היינו צריכים ליצור תג בקר ”הפעל 
מערכת מסננים“ ולהדליק אותו בכל פעם שמערכת 

המסננים נדרשת לפעול. תג זה, מהיותו תג בקר, לא היה 
משויך למערכת המסננים. משמעות הדבר היא שכדי 

למצוא כיצד להפעיל את מערכת המסננים היינו נדרשים 
לעבור על כל תגי הבקר ולחפש את התג המתאים על 

סמך השם והתיאור שלו. לחילופין, היה עלינו לבדוק את 

הלוגיקה הקשורה להפעלת המערכת. העובדה שעלינו 
להיכנס לפרטי המימוש של המערכת כדי להבין כיצד 
להפעיל אותה היא הפרה של עיקרון הסתרת המידע 

(ראה מסגרת) או במילים אחרות, משמעותה שהמערכת 
איננה מודול סגור, או «קופסא שחורה», כפי שהיינו רוצים.

בגירסא החדשה ניתן להגדיר את אות ההפעלה של 
המערכת ככניסה (In) של המערכת. השיוך של אות 

ההפעלה אל המערכת, יחד עם הגדרתו ככניסה (אחת 
ממספר מצומצם של כניסות), מאפשר למשתמש 
במערכת המסננים למצוא אותו בקלות ולהבין את 

משמעותו. 

בנוסף לכניסות ויציאות ניתן להגדיר פרמטרים כלליים 
(Public Parameters) הגלויים בכל התוכנה בדומה לתגי 
בקר, אך משויכים לתוכנית מסוימת. שיוך זה מגדיל את 

ההדיקות של התוכנית כמודול.
[ההגדרות הבאות צריכות להופיע במסגרת נפרדת בצד:

מודולריות משמעותה מבנה של רכיבים נפרדים. מבנה 
מודולרי מאפשר לתכנן, לבנות, להבין, לבדוק ולתקן כל 

מודול באופן בלתי תלוי יחסית במודולים אחרים. פועל 
יוצא של מבנה מודולרי הוא האפשרות לשימוש חוזר 

(Reuse) במודולים.
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הסתרת מידע משמעותה הסתרת אופן המימוש של 
אוביקט או של פעולה, כך שתשומת הלב מתמקדת 

בהפשטה ברמה הגבוהה ביותר.]
דרישה שכיחה נוספת ממבנה מודולרי הוא שיהיה 

הירארכי, כלומר מודול יהיה בנוי ממודולים אחרים שבנויים 
ממודולים אחרים וכן הלאה. תוכנה המאפשרת מבנה 

הירארכי מאפשרת ליצור הקבלה בין המבנה שלה למבנה 
המערכת שהיא מייצגת במציאות, מבנה שהוא בדרך 

כלל הירארכי. תקן S88 מספק דוגמא לחלוקה הירארכית 
שכזאת. אם בתוכנה יש ייצוג ברור לרמות השונות של 

חלוקת המערכת קל להבין מה עושה כל חלק בתוכנה, קל 
לאתר שגיאות וקל להכניס שינויים מבלי לגרום לתופעות 

לוואי בלתי רצויות.
 (Program) האפשרות שהצגנו קודם להשתמש בתוכנית

כמודול עדיין אינה מאפשרת מבנה הירארכי, שכן תוכנית 
לא יכולה להכיל תוכנית אחרת. הפתרון המוצע בגרסא זו 

הוא הוספת «זוית ראיה» אחרת של התוכנה. 
 Controller עד כה, הפרויקט הוצג במה שמכונה

Organizer כעץ הכולל משימות, בתוכן תוכניות (או 
 Phase State ובתוכן שגרות (או (Equipment Phases

Routines). הדגש בתצוגה זו הוא על אופן ביצוע הלוגיקה, 
הנקבע לפי סוג המשימה והסדר. 

 Logical – מגרסא זו נוספה תצוגה נוספת של הפרויקט
Organizer. תצוגה זו מאפשרת למשתמש לארגן את 

התוכנה בכל צורה שיחפוץ באופן הירארכי. כך ניתן לתת 
לתוכנה צורה הירארכית ולקבץ רכיבים ופעולות הקשורים 
לוגית אך שייכים למשימות שונות או לתוכניות שונות וודאי 

שאין בניהן יחס הירארכי. 
בדוגמא הבאה מוצגת מערכת מסננים כפי שהיא נראית 

בשתי התצוגות. שימו לב שהתצוגה הלוגית מקבצת באופן 
הירארכי תוכניות ממשימות שונות ומסוגים שונים.

אחד היתרונות הגדולים בתוכנה 
מודולרית הוא האפשרות לשימוש-חוזר 

(Reuse) ברכיבי תוכנה. שימוש-חוזר 
מאפשר חיסכון ניכר בזמן עבודה, 

הקטנת מספר השגיאות וסטנדרטיזציה. 
תוכנה מודולרית גם מקלה על שיתוף 

פעולה בין מספר מתכנתים, כיוון שהיא 
מאפשרת חלוקה של התוכנה בצורה 

ברורה ועם ממשק מוגדר היטב בין 
החלקים. בגירסא זו נעשו כמה שינויים התומכים בשימוש-

חוזר ובקרת תצורה.
הראשון הוא הרחבת יכולות היבוא/יצוא המאפשרות כעת 

ליבא וליצא הירארכיות של רכיבים ולשלוט טוב יותר 
בהעתקה: לקבוע האם לכלול נתונים (Data), מה לעשות 
במקרה של התנגשויות, קשרים חיצוניים, תלויות (בתגים, 

פקודות תוסף וכו‘) ועוד.
אמצעי נוסף הוא מיזוג של תוכנות. לכלי השוואת התוכנות 
נוספה יכולת למזג תוכנות על ידי בחירת המקור לרכיבים 

השונים של התוכנה הממוזגת. כלי זה נועד להקל על 
שיתוף פעולה בין מתכנתים ועבודה עם ספריית רכיבים.

מלבד השינויים הנוגעים לאופן בניית התוכנה, נכללים 
בגרסא זו שינויים רבים אחרים:

•    שיפורים כלליים בסביבת העבודה, לדוגמא בחירה 
מרובה, מחיקה של תוכניות ללא צורך לרוקן אותן מתגים 

ולהוציא אותן מהסריקה ועוד.
•   תכנות ”קבוצתי“ של מספר מהנדסי בקרה במקביל על 

תוכנה יחידה.
•   בתחום ה-Motion, ניתן כעת לקבוע מספר זמני עידכון 

ולשייך צירים שונים לזמני עידכון שונים
•   טיפוס נתונים למודול IO המאפשר העברה שלו 

לפקודות תוסף ותוכניות
•   תמיכה בתקן ISA להתראות

(Device Alarms & Events -בשימוש ב) 
AssetCentre ממשק עם כלי בקרת התצורה של רוקוול   •

ועוד...
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כלי פיתוח ייעודיים ליצרני מכונות מקצרים את זמן הפיתוח
Drive and Motion Accelerator toolkit (DMAT)

מאת: טל קידר, מהנדס מומחה תחום מערכות הינע חשמלי 
Rockwell Automation -

שלב התכנון ופיתוח עבור 
מכונה חדשה לעתים 
קרובות מגמד את כל 

השקעות האחרות במונחים 
של זמן ועלות. בוני מכונות 
(OEM) מעריכים כי כ- 80% 
מתקציב פרויקט מוקדש 

למעבר משלב אב-
הטיפוס אל המימוש עצמו. 

כדי לשפר את היעילות, 
 Rockwell Automation

השיקה אשף פיתוח 
מערכת לציוד בקרת 
התנועה ווסתי התדר, 

שכולל את רכיבי החומרה 
פופולאריים הנוספים 

הנמצאים בשימוש של 
בוני מכונות. באמצעות 

 DMAT - drive and -ה
 ,motion accelerator toolkit

ניתן לפשט  את תהליך 
תכנון המכונה העיצוב ופיתוח התכנה שלה. למעשה, יש לאשף 

היכולת לחסוך לבוני המכונות , ה- OEMs, עד 90% מהזמן 
הנדרש כדי לבחור, לקנפג ולפתור בעיות במערכות משולבות 

בקרת תנועה והינע חשמלי.
אשף DMAT מדריך את המשתמש בכל שלב של בחירה ותכנות 

פתרון בקרת הינע. הממשק מבקש ממשתמשים מידע על 
דרישות המכונה שלהם, כגון צירי תנועה, מומנטים, 

מהירויות, וכ“ו.
בהתבסס על המידע מהמשתמש, התוכנה מציגה לו 
מבחר של פתרונות עבור מגוון רחב של סוגי יישומים. 

 DMAT ,ברגע שהמשתמש בוחר רכיבים מועדפים
יפיק רשימת ציוד נדרשת לפרויקט (BOM), ינפיק 

סכימות תכנון חשמלי, וכן יסייע ביצרית קוד הבקר 
.HMI-ותוכנת ה

ערכת הכלים מחוללת את הבסיס של התכנון 
החשמלי דיאגראמות חיווט ופריסות לוח מבוססות 

על תבניות בדוקות ומוכחות הנמצאות בספריית 
DMAT לתוך תיקיית הפרויקט באופן אוטומטי. 

לאחר הגדרת הבקר הדרייביים רשתות התקשורת 
והאביזרים הנוספים מחולל היישום את קוד 

הבסיס של הבקר בו הוא מממש מכונת מצבים 
של האפליקציה וניהול של הדרייבים ואביזרי 

הקצה. הקוד מתועד ומתלווה בהסברים במידה 
ורוצים לבצע שינויים מהתבנית ש- DMAT מציעה. בנוסף 

מייצר ה- DMAT אפליקציית HMI עם תבניות מוגדרות עבור 
כל ציוד הקצה בו ניתן שלוט ידנית או אוטומטית על כל אביזר 

דיאגנוסטיקה מלאה והיסטוריית תקלות.
הפחתה ניכרת מהזמן הקשור למשימות שגרתיות במערכות 
בקרת תנועה יכולה להפחית את עלויות הפיתוח  וזמן יציאה 

לשוק. אשף פיתוח המערכת גורם לפישוט התכנון והביצוע של 

מערכות בקרת תנועה כך שמהנדסים עם פחות ניסיון במערכת 
אלו או תכנות יכולים לעצב ולפתח בהצלחה מערכת ולייצר את 

.HMI הקוד הראשוני ויישום

ערכת הכלים גם מפעילה בדיקות אבחון כדי לפתור בעיות 
פוטנציאליות עם המערכת ולספק הצעות כיצד לתקן את כל 

בעיות שהתגלו.

יתרונות הכלי:
1. עזרה בבחירת המוצרים המתאימים לאפליקציה - ויצירה 

אוטומטית של כתב הכמויות המפורט BOM. כתב הכמויות כולל 
את משקל הציודים.

2. יצירת תכנון חשמל ראשוני. בגמר התהליך מתקבלת סכימת 
תכנון חשמלית ראשונית לשימוש המתכנן.

3. יצירת אוטומטית של קוד תוכנה לבקר המתוכנת. הכלי 
מחולל קוד בקר בדוק.

4. יצירת אוטומטית של מסכי HMI לכל אביזרי הקצה.

כל אלו מביאים לחסכון משמעותי בזמן הפיתוח.
כלי זה מתווסף לרשימת כלים קיימים נוספים המסייעים 

בידי בוני המכונות בתהליכי התכנון, הפיתוח והקמת מערכות 
הבקרה שלהם:

1. CNC machine accelerator toolkit
2. On machine accelerator toolkit
3. Energy management accelerator toolkit
4. Water wastewater accelerator toolkit
5. Safety accelerator toolkit for GuardLogix and   
              SmartGuard 600 systems
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Rockwell Automation אוטומציה ובקרה תעשייתית 

מתג מנוהל

מול מתג לא מנוהל

5. ניטור ביצועים ותעבורה
 ,Throughput) יכולת לנטר באופן קבוע את ביצועי המתגים •  

• יכולת לצפות ולחזות עומס ברשת שינבע מהיקף תעבורה    
גדול מדי.  

6. איתור תקלות וטיפול בהם
• יכולת לקבל מידע מהמתגים על תקלות שמתרחשות בהם    

אפילו לפני שהם גורמים להפרעה בתקשורת (עליית     
טמפרטורה, כשל בספק כוח, כשל במאוורר, בעיית תוכנה    

וכו׳).  
• יכולת לטפל בתקלות מרחוק מבלי לגשת למתג עצמו     

בצורה פיזית.  

Multicast  7. תמיכה בתקשורת
תמיכה במגוון רחב של פרוטוקולים המאפשרים תעבורת   

מאת: אלון סלימן

סיבות עיקריות למיצוב ובחירת מתג מנוהל על פני מתג לא מנוהל 
בסביבות תעשייתיות

1.אבטחת מידע
• בקרת גישה לממשקים הפיזיים במתג לפי זהות     
    המשתמש, זמן ביום, עמידת תחנת הקצה במדיניות    

.(IP-ו MAC) מוגדרת וכתובת תחנת הקצה    
• ניטור של מספר הכתובות המתחברות מכל ממשק פיזי.  

• בקרת גישה והצפנת ממשקי הניהול של המתגים.  
.IP  וכתובות MAC הגנה נגד זיוף כתובות •  

• הגנה נגד שרתי DHCP בלתי מורשים.  
• הגדרת רשימות גישה (ACL) לתעבורה המותרת דרך     

    המתג ואל המתג.
.Broadcast-ו Multicast ויסות ״סופות״ •   

2. איכות שירות
• מתן עדיפות לתעבורה קריטית ברשת (בקרת תנועת     

   מכונות, בקרת חירום וכו׳) על מנת שלא תופל בשעת עומס.
• הגבלת תעבורה לא קריטית ברשת (העברת קבצים, וידאו    

   וכו׳).

3. סגמנטציה
• יכולת לחלק את מתגי התקשורת ל-VLAN-ים על     

   מנת להקטין את ה-Broadcast domain ולהבטיח תקשורת  
   יציבה ומאובטחת.

4. יכולות שרידות ומימוש טופולוגיות מתקדמות
• יכולת לממש טופולוגיות מתקדמות שמגבירות את שרידות    

הרשת -  כוכב, כוכב כפול, טבעת וכו׳.  
 ,REP, RSTP+, Ether Channel מימוש מנגנוני שרידות כגון •  

• כל אלו מספקים יכולת לבנות רשת שזמן ההתאוששות     
.50ms שלה מתקלות יהיה  

A ועוד.  FlexLink, FHRP, Stacking

CPU, Memory  ועוד) מכלי ניהול מרכזיים וסטנדרטיים.

 IGMP, IGMP)  שהינה חשובה בסביבות ייצור Multicast
Snooping, PIM  ועוד).
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טורבינות גז בקוגנרציה =
חסכון של כ-30% בהוצאות האנרגיה

פתרונות אנרגיה וגז

מאת: ניר ווין

מאת: ניר ויין

צרכני אנרגיה תרמית גדולים צפויים להפחית את חשבונות 
האנרגיה שלהם בכ-30% באמצעות יישום מערכת קוגנרציה 

(CHP) מבוססת טורבינת גז קטנות בהשוואה לשימוש חד 
תכליתי בגז טבעי במקביל לצריכת חשמל מהרשת.

המעבר לשימוש בגז טבעי צפוי להפחית משמעותית את עלויות 
האנרגיה של צרכני דלקים פוסילים, אך צרכני אנרגיה תרמית 
גדולים יכולים להפחית את הוצאות האנרגיה בכ-30% נוספים 
מעבר לחסכון הראשוני שמקורו בפערי עלויות הדלקים וזאת 

באמצעות הטמעה של מערכת קוגנרציה.
קוגנרציה (CHP-Combined Heat and Power) - ייצור משולב בו 

זמני של אנרגיה טרמית וחשמל, במילים אחרות, אנרגיה תרמית 
שימושית וכח מכאני או חשמלי ממקור אנרגיה ראשוני כמו גז 

טבעי, המייעל בצורה משמעותית את תהליך הפקת האנרגיה. 
זאת ע"י ניצול החום הנפלט בתהליך ובכך הפחתה משמעותית 

של צריכת האנרגיה בהשוואה לתהליך דו תכליתי בו החשמל 
נצרך מרשת החשמל והאנרגיה התרמית מופקת ע"י מבערי גז 

ישירות לתנור או לדוד הקיטור. 
קונטאל מתמקדת בצרכני אנרגיה תרמית גדולים ולכן מערכות 

הקוגנרציה של קונטאל הינן מערכות מבוססות טורבינות גז 
המשמשות כ - Prime Movers ומתאפיינות בייצור אנרגיה תרמית 

רבה בהשוואה למנועי גז שאינם נותנים מענה מספק לצרכנים 
מסוג זה.

קונטאל פועלת עם שותפיה העסקיים ובן היתר עם יצרניות 
טורבינות גז מהמובילות בעולם ובניהם: 

 Balance of וספקי Siemens, Opra, Rolls Royce, Dresser Rand

Plant -BOP מובילים בעלי ידע ונסיון רב במערכות קוגנרציה. 
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אנו קוראים לכם לבדוק את 
האפשרות לחסוך עוד כ - 30% 

בהוצאות האנרגיה מעבר לחסכון 
שמקורו במעבר לגז טבעי

תהליך בדיקת ההיתכנות הנו תהליך קצר, ללא עלות ושאינו מחייב את הצרכן. 
קונטאל מציעה מגוון פתרונות ואפליקציות בהתאם למשטר העבודה ואפיון צריכת 

האנרגיה של הצרכן.

קוגנרציה – אפליקציות שכיחות:

פתרונות אנרגיה וגז

SAVE UP TO

30%

חשמל או כוח מכאני + קיטור  •
חשמל או כוח מכאני + חימום/ייבוש   •

חשמל או כוח מכאני + מים חמים  •
חשמל או כוח מכאני + מים קרים  •

חשמל או כוח מכאני + מיזוג אוויר (חימום/קירור)  •
חשמל או כוח מכאני + שילובים שונים של אנרגיה   •

תרמית המוזכרים לעיל.

צרכני אנרגיה תרמית גדולים הצורכים כ- 5MWht ומעלה 
(שווה ערך לכ-6 טון קיטור שעה או כ-1,300 טון קירור)  

במקביל לצריכת חשמל מוזמנים לבדוק היתכנות הטמעת 

מערכת קוגנרציה מבוססת טורבינת גז וליהנות מחסכון נוסף 
של כ- 30% בהוצאות האנרגיה. 

במידת הצורך, אם לא קיים מידע מספק בנוגע לצריכת 
האנרגיה התרמית, תסייע קונטאל בהתקנת ציוד מדידה וניטור 
 DATA של צריכות האנרגיה התרמית ותפיק עבור הצרכן פלט

+ גרף אפיון הצריכה.

למידע נוסף ובדיקת היתכנות ניתן לפנות לניר ויין  בטלפון  
nirw@contel.co.il :054-9260442 ובכתובת דואר אלקטרוני
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מאת: שמואל לסמן 

 GE Masoneilan  מציעה את הטכנולוגיה העדכנית ביותר 
 IEC 61508 לשיפור הבטיחות בשסתומי השמטה בהתאם  לתקן

:PST באמצעות טכנולוגיית ה SIL3 עבור
.Partial Stroking Test

Emergency Shut  down Device. - SVI II ESD תוכנן במיוחד 
 On/Off עבור ניטור אבטחת תקינותם של שסתומי הניתוק
המותקנים בצמתים הקריטיים של התהליך, דוגמת הדלק, 

הכימיה והפטרוכימיה תעשיות הנפט, כמו גם רבים בתהליכים 
תעשייתיים אחרים. 

המכשיר ניתן להתקנה על כל שסתום ניתוק והשמטה הכולל 
מפעיל פנאומטי.

המצב הנוכחי
נכון להיום מצויד  Shut down Emergency בסולנואיד ובמערכת 

מפסקי גבול בלבד. יתכן כשל פעולה הנובע מכשל מערכות 
פנאומטיות או מכאניות בשסתום עצמו. תדירות נמוכה 

בהפעלתו תביא למצב בו יתקע במצבו האחרון.

תקן ה IEC 61508 דורש ביישומים מסוג זה לבצע בדיקה רציפה 
של השסתום ומערכותיו מבלי לגרום להפרעה  לתהליך.

.SIL 3 עבור IEC 61508 עומד בהגדרת תקן SVI II ESD ה

ההתקן מאפשר לווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של 
בדיקת רכיביו המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים  

גם לאחר פעולת ה Emergency באמצעות אפשרות משוב 
קבוע של השסתום להתקן האמור.

? SIL 3 -  Safety Integrity Level מהו

SIL הוא אמצעי להגדרת דרישות תקני הבטיחות או 
הסתברויות הבטיחות במערכת המפעלית. ניתן להגדירו 

כרמה היחסית של הקטנת סיכון  הניתנת על ידי פונקציית 
בטיחות , או כדי לציין רמת יעד של הפחתת סיכון , בתקני 

הבטיחות הפונקציונליים האירופיים המבוססים על  תקן 
IEC 61508

SIL נקבע בהתבסס על מספר גורמים כמותי בשילוב עם 
גורמים איכותיים כגון תהליך פיתוח וניהול מחזור חיים של 

הבטיחות
.SIL קיימות 4 רמות בטיחות המאפיינות את דרישות ה

SIF-Safety Instrumented Function
  SIS -Safety Instrumented System

? Partial Stroke Test  - PST  מהו
המונח PST אינו מושג חדש,והוא מופיע באפליקציות שונות 

מזה שנים רבות.
החדשנות בטכנולוגיות ניטור של שסתומי השמטה היא לאגור 

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

( HART Device )

במקרים בהם אין בנמצא תקשורת HART או אפשרויות 
הפעלה כמובא מעלה ניתן באמצעות מערכת 

ה Build in Push Bottom לבצע בדיקת תקינותם של 
מרכיבי שסתום הבטיחות המפעיל הפנאומטי,עומס וכוח 

הקפיצים,חיכוך אטם הציר ופרמטרים אחרים באופן מחזורי 
ובזמן נתון וללא תלות בתקשורת חיצונית.

ה PST מאפשר ביצוע דיאגנוסטיקה במספר שלבים:
* סגירה מדורגת של השסתום המנוטר ממצבו הפתוח לסגור 

למדידת מהירות התגובה וכן זיהוי נקודות חיכוך - בלאי ה 
Stem Packing כולל הידוק יתר.(בכפוף לתנאי התהליך)

* אפיון מהלך השסתום בתחום שבין 15%-10% מתחום עבודתו 
הרציפה ולאורך תקופת זמן של חודשים \ שנים.

סה“כ צבר ה Valve Stroke בהתאם למודל וגודל השסתום 
יאפשר הפקת דוחות בדבר תקינות החלקים הפנאומטיים 

והמכאניים של השסתום.
חשוב לציין שה PST   מבצע את רצף הבדיקות גם ללא 

סגירה מוחלטת מול התהליך ולכן לא יוכל לבדוק באופן מלא 
את אפשרויות כשל השסתום לכל מלוא תנועת מהלכו. על כן 

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

GE Masoneilan מציעה התקן לשיפור הבטיחות 
SIL 3  (ESD)  בשסתומי השמטה

בקרה תהליכית
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בקרה תהליכית

Probability of Failure on Demand  (PFD Avg)

המאפשר חיזוי של כשל עתידי של השסתום ומערכותיו כאשר 
ה PST   יבצע את בדיקתו ואגירת הנתונים בכיסוי תחום מהלך 

התנועה של 50% או יותר.
הסתברות ה -PFD Avg ניתנת לחישוב באמצעות פרמטרים 

דוגמת ”ערך כשל סיכוני“ מול מרווח  זמן הבדיקה.

אפשרויות התפעול 
תכנונו המיוחד של ה SVI II ESD מאפשר ניטור רציף של 

שסתום ההשמטה באמצעות מספר רב של אפשרויות  
התפעול ולפי הפירוט הבא:

2 wire Analog Safety Demand (ASD)

מודל  ASD מאפשר שימוש בסיגנל הבקרה בתחום של  
4/20mA + HART  בהפעלה פנאומטית (מפעיל מוחזר קפיץ) 

כאשר סיגנל הבקרה מגדיר את סף ההשמטה הבטיחותית              
Safety Trip Signal

2 wire Discrete Safety Demand (DSD)

 VDC 0-24  מאפשר שימוש בסיגנל שבין תחום  DSD מודל ה
HART+   בהפעלה פנאומטית   (מפעיל מוחזר קפיץ) וסיגנל 
 Safety Trip מגדיר את סף ההשמטה הבטיחותית  Vdc 0   ה

.Signal

4 –Wire Analog Setpoint with Discrete Safety 

Demand (A/DSD)

מודל ה A/DSD  מאפשר שילוב בין סיגנל הבקרה האנלוגי הנע 
בין 4/20mA + HART   פעולת פתיחה וסגירת שסתום הבטיחות 
 VDC 0-24 ובנוסף אפשרות הפעלה ושימוש בסיגנל שבין תחום

.פיתרון זה מאפשר שילוב של שסתום בקרה יחד עם פונקצית 
Emergency Shut Down  בהתקן אחד.

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

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

Sensors) המאפשרים כיסוי מושלם של מרבית פעילויות 
ותפקודו של השסתום בדיאגנוסטיקה קבועה.

מעל ל 70 אפשרויות התרעה עומדות לרשותנו 

 Valvue -  ESD

הורדת הנתונים והדיאגנוסטיקה ניתנת לביצוע באמצעות תוכנת 
ה Valvue -  ESD לניטור רציף כולל אפשרות תקשורת לזיהוי 

מצב כל מערכות ה ESD ברחבי המפעל.
תוכנת הכיול ה Valvue מאפשרת את כל פעולות האחזקה 

והכיול של ה SVI II ESD כדוגמת:
Setup,device ,alarms PST- Partial Stroke Test

חתימת ה PST ניתנת לאגירה ושמירת נתוניה להשוואה עתידית 
  Valvue ESD במסגרת תוכנית האחזקה של השסתום. תוכנת ה

מאפשרת הפקת דו»ח הכולל את החתימה האמורה.

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

 ABB ( שילוב המוצר והטמעתו במערכת הבקרה של חברת
System 800xA)  תספק את הרמה הגבוהה ביותר של הבטיחות 

והבקרה הקיימים היום בשוק תוך ייעול התהליך.
ההתקן תוכנן במיוחד עבור ניטור אבטחת תקינותם של 
Emergency Shout down Device המותקנים בצמתים 

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

בדיקת רכיביו המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים 
גם לאחר פעולת ה Emergency באמצעות אפשרות משוב 

קבוע של השסתום למכשיר.
DTM וכן EDDL המוצר מותאם לתמיכה בטכנולוגיה דוגמת

לקונטאל אוטומציה ובקרה ניסיון רב בהתקנת מערכות בקרה 
. SIL 2 ,SIL 3 תואמי תקני ה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן 054-9260306  
slasman@contel.co.il
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בקרת מבנים ומיזוג אוויר

UltimateSAM - מערכות הוספת לחות יעילות 

וחוסכות אנרגיה 
מאת:  גיא גיורא 

חברת קונטאל אוטומציה ובקרה סיפקה והפעילה 
מערכות הוספת לחות מדגם ultimateSAM  מתוצרת 

חברת CAREL, למפעל טבע בירושלים.

מערכת ה- ultimateSAM הנה מערכת איזוטרמית , מאוד 
מדויקת המפזרת קיטור בלחץ אטמוספרי ממחולל קיטור 
או בלחץ עד bar 4  מקיטור מרכזי . הקיטור מתפזר לתוך 

תעלת מיזוג אוויר  או לתוך יחידת טיפול באוויר. המערכות 
קיימות בטוח רחב של תפוקות בין 20 ל 1110 קג“ש . 

המערכת מבקרת את הלחות היחסית באמצעות שסתום 
. Equal Percentage בקרה הפועל באופיין

תודות למספר רב של דיזות , אנו מבטיחים פיזור אחיד 
של הקיטור לאוויר המסופק , מרחק ספיגה קצר ( -300 

500 מ“מ ) ועומס חום נמוך ( מקס 2 מעלות ) כתוצאה 
מתהליך הוספת הלחות  , ייצור עיבוי נמוך דבר המבטיח 

חסכון באנרגיה  .

המערכות מותאמות לשטח חתך 
התעלה/יט»א ומתוכנן ומסופק 
במידות של 450*600  מ“מ עד 

3000*3100 מ“מ, בקפיצות 
של 152 מ“מ . המערכת בנויה 

.  AISI304  מנירוסטה
מבנה וטכנולוגית מערכת  ה  

ultimateSAMמאפשרת חסכון 
משמעותי באנרגיה , ע“י הקטנת 

עיבוי האוויר והקטנת 
הפסדי החום ביחידת 

טיפול באוויר או בתעלת 
אספקת האוויר .

למערכות יתרונות טכניים 
בולטים כגון : 

מרחק ספיגה   •
קצר – דיזות מיוחדות 
מותקנות במניפולדים 

ותפקידן להעביר מתוך 
החלק הפנימי של הצינור 

( רחוק מעובי הדופן מקום 
שבו נוצר העיבוי )  , רק 
קיטור יבש לתוך זרימת 

האוויר . 

הפחתה   •
משמעותית בהיווצרות 
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בקרת מבנים ומיזוג אוויר

תהליך העיבוי- בידוד צינורות הפיזור באמצעות 
 .AISI 304 אויר כלוא .הבידוד עשוי מנירוסטה

הטכנולוגיה הנ“ל מאפשרת בידוד צינור הקיטור 
ממגע ישיר עם האוויר הקר הזורם ביט»א / 

תעלה . באמצעות הנ“ל ניתן להשיג הפחתה 
משמעותית של 30% בייצור תהליך העיבוי .

רק קיטור יבש מועבר לתוך צינורות   •
הפיזור  - מפריד טיפות מי עיבוי .

במערכות מסוג ,single pipe המניפולד פועל 
גם כמפריד טיפות . המבנה המיוחד של ה 

LOUVER מבטיח שהקיטור מנותב לתוך צינור 
הפיזור ,בנפרד ממי העיבוי אשר מועברים 

לנקודת הניקוז .רק קיטור יבש נכנס לצינורות 
פיזור הקיטור .

תהליכים בתעשייה הפרמצבטית דורשים בקרה 
מאוד מדויקת של נתוני האוויר .

טמפרטורה ולחות משפיעים בצורה משמעותית 
על תנאי הפעולה והסביבה במקום בו 

מתבצעים התהליכים הכימיים .קצב הריאקציות 
הכימיות תלוי גם ברמת הלחות היחסית .בקרה 

ישירה של הלחות היחסית מאפשר בקרת 
תהליכים טובה ויעילה יותר .בקרת הלחות 

היחסית מאפשרת גם הפחתה של החשמל 
הסטטי ומקטין את הטעינה האלקטרוסטטית 

אשר יכול לפגוע בציוד הקיים ובאופן פעולתו . 
בנוסף גם הפחתה של האבק והלכלוך באוויר 

המבטיחה סביבה נקייה וסטרילית יותר .
מערכות הוספת לחות ניתנות ליישום במגוון 

רחב של אפליקציות כגון :
תעשיית הדפוס , תעשיית הטקסטיל , תעשיית 

טבק , תעשיית העץ ,מוזיאונים , חדרים נקיים 

, ארכיונים , DATA CENTER , תעשיית האלקטרוניקה 
וההייטק , ספריות , משרדים , חומרי נפץ ואפליקציות 

נוספות ..

חברת CAREL איטליה מציעה מגוון רחב של פתרונות 
בתחום הוספת לחות בשיטה איזותרמית עם אלקטרודות 
, גופי חימום בדיוק גבוה של הלחות היחסית ובגז  ובשיטה 

אדיאבטית . מגוון תפוקות רחב מ 2 - 130 ליטר לשעה 
בתחום האיזותרמי ואילו מערכות אדיאבטיות  בתפוקות 

של עד 1000 ליטר לשעה . ניתן לציין כי מוסיפי לחות גופי 
חימום מאפשרים דיוק של rH%±1 . באמצעות השיטה 

האדיאבטית אנו משיגים את אפקט הקירור .
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בקרת מבנים ומיזוג אוויר

מאת: משה לייבה 

OVENTROP  יתרונות שסתומי ויסות
• בעזרת שסתומי  OVENTROP ניתן לווסת ולמדוד 

ספיקה במערכות מים לקבלת איזון אופטימאלי.
• עם שסתומי  OVENTROPויסות הזרימה הינו תוך 

הפסד לחץ מינימאלי הודות למבנה השסתום.
• שסתומי OVENTROP מיוצרים מהחומרים האיכותיים 

ביותר ובעלי תו-תקן
לשימוש במערכות מי שתייה ובמערכות מי-ים.

• שסתומי OVENTROP בעלי סגסוגת פליז איכותית 
ועמידה בפני ריאקציה עם מים.

• בשסתומי OVENTROP  לא נדרשת כל פעולת אחזקה 
הודות לאטם ראש כפול.

• בשסתומי OVENTROP ההתקנה פשוטה הודות 
למיקומן של כל פונקציות השסתום בכוון אחד.

• שרות, מלאי ותמיכה טכנית כמיטב המסורת של חברת 
קונטאל.

• מחירים תחרותיים.

שסתומי ויסות למערכות מים קרים/חמים - 

מיזוג אויר תוצרת OVENTROP גרמניה 

כבר מעל 160 שנה
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ITS

מאת: קובי צדף

 ב-25 לספטמבר 2011 עלתה לאוויר מערכת ניהול ייצור 

ראשונה בחברת שטראוס, אשר פותחה ויושמה על ידי חברת 

קונטאל. 

המערכת שנבחרה בשעתה הייתה לאחר תהליך בחינה ארוך 

של מחלקת מערכות המידע בשטראוס אשר חיפשו פתרון 

למפעל המלוחים בשדרות עם ראיה אסטרטגית שפתרון זה 

יוכל לשמש בעתיד מפעלים נוספים בארגון.

בשנת 2013 החל תהליך מחודש בשטראוס שבו הוחלט למנות 

צוות מומחים מחטיבת התפעול של הקונצרן אשר עליו הוטלה 

משימה להגדיר ולהבין את צרכי התפעול של כל המפעלים, 

בראיה של מערכת מידע לניהול ייצור (MES) ולהביא לשולחן 

אפיון אחיד שיתן מענה ברמת החברה כולה. לאחר תהליך אפיון 

ממושך ובחינת ספקים מחודשת שארכו כמעט שנתיים, נבחרה 

שוב חברת קונטאל לספק את הפתרון לניהול הייצור אשר יהיה 

מערכת סטנדרטית ואחידה לכל מפעלי הארגון. 

פיתוח ההתאמות הנדרשות לקבוצת שטראוס הסתיים זה 

מכבר ובמהלך שנת 2015 החלה שטראוס לפרוס את המערכת 

במפעליה השונים. 

תהליך העליה לאוויר ותהליך ה-Rollout הינם קצרים באופן 

יחסי, דבר המאפיין את מערכת ניהול הייצור של קונטאל 

ולמעשה מבוצעים על ידי הלקוח ועורכים מספר ימים בודדים.

המפעלים הנוספים הינם:

>> מפעל הסלטים בכרמיאל אשר מייצר את כל סלטי שטראוס 

(כגון חומוס אחלה)

>> מפעל הקפה בלוד אשר מייצר מוצרי קפה ודומיו (כגון: קפה 

טורקי עלית, קפסולות אספרסו ואפילו שוקולית)

>> מפעל הממתקים – עלית, בנצרת

>> מפעל המחלבה באחיהוד אשר מייצר את גבינות, מעדני חלב 

וכדומה

 MES זכתה בביצוע מערכת ITS

בארבע מפעלים נוספים לתאגיד 
שטראוס והוכרה כמערכת ניהול הייצור 

הסטנדרטית של החברה

מאת: קובי צדף

חברת תדביק, הפועלת בענף האריזות הגמישות ועיטור 
האריזה ומייצרת בין השאר  מדבקות RFID ואף בונה מכונות 

תעשייתיות לאריזה ולהדבקה, בחרה את חברת קונטאל 
 (MES) לצורך יישום והטמעה של מערכת ניהול הייצור

מתוצרתה. 
שני המפעלים שיעלו לאוויר בשלב א‘ של הפרויקט הינם 

תדביק מדבקות  ותדביק-פק אשר הינם המפעלים הבולטים 
בקבוצת תדביק המונה כ-8 מפעלים שונים בישראל ובעולם. 

המערכת המיועדת להיות מיושמת בחברת תדביק הינה 
רחבה בהיקפה ובפונקציונאליות אשר היא מציעה וניתן למצוא 

ברשימת התכונות של המערכת בין היתר את המודולים 
הבאים:

OEE ניהול יעילות         •
•         ניהול כוח אדם, עובדים ומשמרות

•         ניהול חומרים ועקיבות
•         ניהול איכות בתהליך

(Scheduling) זימון ייצור         •
•         ניהול מלאי

המערכת מיועדת לעלות לאוויר בקיץ 2015. 

אנו מודים לחברת תדביק על הבחירה במערכת ניהול הייצור 
ITS מבית קונטאל (MES)

קונטאל ITS זכתה בביצוע 

 MES מערכת

בשני מפעלים של חברת 

תדביק



 גז טבעי - תכנון וביצוע
קוגנרציה

כולל עבודות הנדסה, אספקה,
התקנות, תמיכה ושירות

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

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

עבודות מכניות וחשמליות במתקני הייצור.

פארק דניב, רח‘ יגיע כפיים 21, ת.ד. 3570 קרית-אריה, פתח-תקוה 49130 טלפון: 03-9260300 פקס. 03-9260333
 contel@contel.co.il : דוא“לwww.contel.co.ilאוטומציה ובקרה בע“מ


