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במסגרת אירועי התערוכה הבינלאומית ה- 5 והכנס ה- 2 לטכנולוגיות מים, אנרגיה חלופית 
ואיכות סביבה, אשר התקיימה בתאריכים 19-17 בנובמבר 2009, בגני התערוכה בתל אביב, 

חשפה קונטאל את פתרונותיה לנושא אספקת המים ואיכות הסביבה. 

במסגרת אירועי התערוכה הציגה קונטאל את הזיקה בין מים לבין אנרגיה כמו גם נושאים אחרים, כגון: פתרונות בתחום יעילות 
ואספקת המים, התפלה, מערכות אנלייזרים ודגימה לניטור גזים ומים, ופתרונות בקרה לטיהור.

 
זו הפעם הראשונה בה הציגה קונטאל את חברת HYDROCOM אשר נרכשה לאחרונה ואת ה- Road Map של המוצר שלה -   

מערכת SCADA המותקנת גם בחברת מקורות ושולטת על כ 3,000 נקודות קצה של חברת המים הארצית.

היעיל  והתפעול  האוטומציה  כלי  על  מידע  ולקבל  לשמוע  בכדי  הגיעו  מחו”ל  רבות  ומשלחות  רבה  היתה  במערכת  ההתעניינות 
והחסכוני שמציעה המערכת.

המשלחות איתן נפגשנו כללו מקבלי החלטות בכירים ביותר הן בדרגים הממשלתיים והן בחברות ובתאגידים פרטיים. “השקענו 
חידושים  בהצגת  מדובר  קונטאל.  קבוצת  עבור  הזדמנויות  חלון  מהווה  היא  כי  ההכרה  נוכח  התערוכה,  לקראת  בהכנות  מאמץ 
וטכנולוגיות רלוונטיות בתחומי פעילות שונים של קונטאל ואני בטוח כי בעקבות חשיפה זו  תינתן הזדמנות להתחיל במו”מ לקראת 

ניהול קשרי סחר ושיתופי פעולה בינלאומיים” – אמר שמעון גרשון, מנכ”ל ובעלים בקבוצה.

כמו כן , הציגה קונטאל בתערוכה אנלייזרים ומערכות דגימה לניטור גזים, גז כרומטוגרף אשר מלבד היישום העיקרי שלו בתעשיית 
הפטרוכימיה משמש כיום גם למדידות מיוחדות לצרכי איכות הסביבה ביישומים רבים בתעשייה הכימית כאשר נדרש ניטור והפרדה 

של גזים אשר אין אפשרות לבצע בעזרת אנלייזרים סטנדרטים.

.DR-800 ואנלייזר אופטי דגם EXTRACTIVE הציגה אנלייזרים חדשים למדידות בארובות רטובות בעזרת מערכת DURAG חברת

 PPB ברמות של TOC הציגה סדרה של אנלייזרים ללא הצורך בקטליסט ולמדידה של TOC שמתמחה באנלייזרים ל LAR חברת
.UPW (ULTRA PURE WATER(  הנדרשות לתעשייה שבה נדרש מים נקיים

שלה  האסטרטגיה  את  חשפה  קונטאל 
הסביבה  ואיכות  מים  אספקת  בנושאי 

WATEC 2009 בתערוכת

אוטומציה  פתרונות  ספקית  קונטאל,  חברת 

ובקרה, יישמה בהצלחה שדרוג מערכת פיקוד 

ובקרה עבור קו חיתוך ואריזת זכוכית בספרד. 

האתגר:
עיבוד  ומערכות  רובוטים  כמו  שלישי  צד  מוצרי  שילוב    • 

     תמונה
בהספק   AC סרוו  מנועי  עם  מיקום/תנועה  בקרת   • 

    גבוהה
•  מהירות תנועה ודיוק 

•  זמן השבתת קצר של קוו יצור בזמן הסבה 

הפתרון:
במסגרת הפרויקט נעשה שימוש בבקר מתוכנת ממשפחת 

 .Rockwell Automation מבית ConrolLogix
 PowerFlex לבקרת התנועה בפרוייקט נבחרו ווסתי המהירות
ווסתים  של  זו  סדרה   .Rockwell Automation מבית   700s
מותאמת לעבודה מול מנועי AC וכן לפיקוד על מנועי סרבו 
מיקום  בקרת  הדורשים  יישומים  לבצע  יכולת  בעלת  והיא 
בתכונות  שימוש  נעשה  בפרוייקט  תנועה.  פרופילי  ויצירת 
אחראים  והיו  סרבו  מנועי  על  פיקדו  הווסתים  כאשר  אלה 

לשינוע הזכוכית  ומיקומה על הקו.
ווסתי המהירות מהסדרה PowerFlex 700s הם למעשה גם 
בקרי סרוו, הווסת מאפשר הגדרה של פרמטרים רבים כך 

שיפעל בבקרה במעגל סגור עם משוב מיקום הגררה.
ואינטגרציה  פיתוח  בוצעו  הקו  של  המפעיל  לממשק 
מבית  RSView בתכנת  במפעל  הקיים   ליישום 

 .Rockwell Software
פרוטוקול התקשורת הנבחר לשימוש במערכת זו הוא אטרנט 
TCP/IP. לרשת התקשורת מחוברים הבקר, ווסתי המהירות, 
HMI, מערכת Vision, בקר הקו הראשי )השולח זכוכיות לקו 
ואריזת  לאיסוף  המשמשים  רובוטים  וכן  והאריזה(  החיתוך 

הזכוכית.

תיאור המערכת
לקו האריזה נשלחות זכוכיות מהקו הראשי. הקו יודע לטפל 
הזכוכיות  על  מידע  במקביל.  זכוכיות  שתי  של  בקבלה 
מכיל  המידע  ראשי.  בקו  מהבקר  מתקבל  לקו  שנשלחות 
את גודל הפלטות שיש לייצר מהזכוכית שנשלחה וכן פרטים 

נוספים עליה.  
והווסתים ממקמים את הזכוכיות אחת אחרי השניה  הבקר 
שנשלחה  הזכוכית  את  ושוברים  השבירה  לנקודת  מעל 

לפלטות קטנות יותר הנשלחות לאריזה.
 vision למערכת  מתחת  עוברות  השבירה  לאחר  הפלטות 
הבדיקה  נכונה.  לא  שבירה  ו/או  בזכוכית  פגמים  הבודקת 

מתבצעת תוך כדי תנועה של הפלטות.
הבקר מנתב שאריות מהזכוכית המקורית ופלטות פסולות 

למערכת המיחזור של המפעל.
הן   vision ה-  ביקורת  את  עוברות  שהפלטות  לאחר 
איסוף  ואריזה.  לאיסוף  הקו  סוף  לכיוון  בתנועה  ממשיכות 
של  צד  מכל  אחד  רובוטים  שני  ידי  על  נעשה  הזכוכיות 
תנועה כדי  תוך  הפלטות  של  הרמה  המבצעים   הקו 

)pick on the fly( והנחתם  בתושבות ייעודיות.
עתידי  שדרוג  על  חשיבה  תוך  פותחה  המערכת  כל  כן  כמו 

ומעבר לעבודה מול ארבעה רובוטים.

להקמת  נסיון  עתיר  מומחה  רוטזק,  יוס 

מוביל  הגלובוס,  רחבי  בכל  מחצבות 

מחצבות  פרויקט  את  בקונטאל 

קפריסין.

יוסי רוטזק  . . זרקור על.
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יוסי הוא חובב בישול מושבע, בוגר ביה”ס 

וקורסים  לבישול  הישראלי  הקולינארי 

רבים בקורדון-בלו בפאריס.

לשף  כמשנה  משמש  הפנוי  בזמנו 

במסעדת “כתית” היוקרתית ומפנק את 

מעשה  מטעמים  בשלל  קונטאל  עובדי 

ידיו...

מקצועי  טיולים  מדריך  גם  הוא  יוסי 

במשטרת  הפנוי  בזמנו  מתנדב  ומנוסה, 

ישראל ומסייע בהתנדבות לקהילה.

לשמאל:  מימין  האמצעית  בתמונה 

ולדימיר אטיינגן, אמיר גוטמן ויוסי רוטזק.
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סיפור
הצלחה

 שדרוג קו ייצור לחיתוך
ואריזת זכוכית שטוחה בספרד

המכונות במחצבה לפני ההתקנה



רשמים מהכינוס השנתי של התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל
כנס אילת נערך השנה בתל אביב בסימן החיסכון כצו השעה.

חברת קונטאל הציגה בכנס את ההכרזות החדשות - מערכות הבקרה והחשמל ובמיוחד את השילוב החדשני בן המערכות. 
השילוב בין בקרה למערכות האחזקה החזויה, בין הבקרה לווסתי המהירות ואת השילוב ללא תפר בין מערכות הבקרה למערכות 
ה- SCADA המתקדמות מהסדרה הפופולארית RSview. החדשנות של חברת Rockwell Automation, Allen Bradley  באה לידי 

ביטוי בתועלת הרבה המתקבלת בשילוב ובאינטגרציה – המאפשרת יעילות ונצילות ובמיוחד חסכון בזמן היישום וההטמעה.
לספק  ממשיכה  קונטאל  חברת  המצורף.  שבתרשים  בפירמידה  המתוארת   – שלה  האסטרטגיה  את  קונטאל  הציגה  בביתן   
ללקוחותיה בתעשיה פתרונות מקצה לקצה הכוללים הן את התכנון המפורט והן את האספקות והיישום של מערכות חשמל, 

מכשור, בקרה ותוכנה. במודל זה מציעה החברה אפשרויות  לחסכון של למעלה מ 30% בעלות הקמת פרויקטים. 
במסגרת הכנס הרצה שי גרשון, סמנכ”ל הנדסה בחברה, והציג את האסטרטגיה של החברה ופתרונותיה בתחום של  הגנה על 

ציוד סובב/רעידות. בהרצאה תיאר 
שי פרויקטים לדוגמא, וביניהם את 
גז  טורבינת  מערכת  של  שדרוגה 
הושם  בהרצאה  הדגש  בסיביר. 
על שילוב כרטיסי בקרה על הגנת 
 XM רעידות, הכרטיסים מהסדרה 
וקבלת  עיבוד  מערכת  כוללים 
החלטות וכל שנדרש מהמיישם הוא 
הגדרת ערכי הסף  להתראה וערכי 
בהרצאה  השמטה.  לביצוע  הסף 
תוארו התקנים הרלוונטיים להגנה 
ומענה  סובב  תעשייתי  ציוד  על 

חברת  של  הפתרונות 

אלו.  תקנים  על  רוקוול 

דגש  הושם  כן  כמו 

הפתרונות  שילוב  על 

 DeviceNet בתקשורות 

התעשייתית.

Rockwell Automation מרחיבה את המוצרים 
שלה בתחום בקרת תהליכים; 

במערכת  מיקוד  אזורי  שישה  על  הוא  הדגש 
PlanetPAx - אוטומצית תהליכים

שלה  האסטרטגיה  את  מפרטת   Rockwell Automation חברת 
ביצועים, כחלק מהחשיבות שהיא מייחסת לבק ־לאופטימיזצית 

רת תהליכים.

תהליכים בפתרונות  המשתמשים  קבוצת  של   בוועידה 
במסגרת  שנערכה   ,]Process Solution User Group (PSUG([
בנובמבר,   9-10 בתאריכים  השנתי,  האוטומציה  יריד  אירועי 
 Rockwell Automation חברת  הדגישה  קליפורניה,  באנהיים, 
אוטומצית  מערכת  מתמקדת  שבהם  עיקריים  תחומים  שישה 
תחומים  בשישה  מתמקדת   PlantPAx מערכת  שלה.  התהליכים 
את  לחזק  בהרחבה,  ההשקעות  את  להגדיל  במטרה  אלו 
תהליכים  של  ושירותים  פתרונות  לשפר  התהליכים,  טכנולוגיות 
לאופטימיזציה  להגיע  ליצרנים  יעזרו  אלו  התפתחויות  בתעשייה. 
שלהם  יותר  טוב  ולשילוב  התהליכים  יישומי  של  יותר  טובה 

בארגונים העולמיים, כשהיעד הוא להגיע ליצרניות רבה יותר.
“מערכת PlantPAx של חברת Rockwell Automation מאפשרת 
לכל  משותפת  בקרה  פלטפורמת  לאמץ  הקצה  למשתמשי 
מחלקת  של  עולמי  מנהל  פולסיפר,  סטיב  אמר  כולו,”  הארגון 
“משתמשי   .Rockwell Automation בחברת  תהליכים  שיווק 
חזותית  הדמיה  ובפלטפורמת  בבקרה  ששימוש  סבורים  קצה 
לניהול  משמעותיות  הזדמנויות  מציג  משותפת   ]visualization[
ביצועים ולאופטימיזציה, ומפחית באופן ניכר את העלויות במהלך 

מחזור החיים של המוצר.”
כדי לשפר את היתרון התחרותי ולבסס את תיק המוצרים שלה 
 Rockwell Automation בתחום בקרת התהליכים, התרכזה חברת
בשישה אזורי מיקוד עיקריים:  בקרת תהליכי ליבה, יעילות בתכנון, 
נכסים, בטיחות  ניהול  וציוד קצה,  אינטגרציה של רשתות בקרה 

תהליכים ובקרה קריטית, ופריון התפעול.

בקרת תהליכי ליבה
 Rockwell בהיותה חלק ממערכת הארכיטקטורה המשולבת של
 Rockwell Automation של   PlantPAx מערכת   ,Automation
אצווה,  של  נפרדת  לבקרה  יחידה  בקרה  פלטפורמת  משפרת 
 HMI ה-  שרתי  תנועה.  ובקרת  חשמלי,  הינע  בטיחות,  תהליכים, 
ותחנות העבודה של המפעילים, מסופקים ללקוח כשהם “מוכנים 
למהנדסים  שמסייעת  עובדה    - התקנה  אחרי  לקונפיגורציה” 
חברת יותר.  רבה  ביעילות  תהליכית  בקרה  מערכת   לבנות 

Rockwell Automation ממשיכה להבטיח ללקוחות שיקבלו את 
רמת הביצועים והיכולות שהם מצפים לה ממערכת PlantPAx, על 

ידי בדיקתה כמערכת אחת, במקום בדיקה של כל מוצר נפרד.

יעילות בתכנון
השילוב של טכנולוגיות ארכיטקטורה משולבות, סטנדרטיות וכלי 
למשתמשים  מאפשר  תהליכים,  במערכת  קונפיגורציה  ביצוע 
להמשיך  כדי  אחוזים.  ב-40  והיישום  ההנדסה  זמן  את  לצמצם 
ולשפר את היעילות בתכנון ולקצר את זמן הביצוע של הפרויקט, 
והעזרים  הכלים  מערך  את   Rockwell Automation הרחיבה 
הדוגמאות  אחת  פרויקטים.  פיתוח  של  תהליכים  שיאיץ  שלה, 
המשמשים  סטנדרטיים  אובייקטים  של  מקיפה  ספרייה  היא 
רכיבי הבקרה,  לוגיקת  את  שכוללת  תהליכים,   בבקרת 

HMI ותיעוד תומך.

אינטגרציה של התקני מכשור
עיקרי  חלק  הוא   Endress+Hauser עם  מתמשך  הסכם 
האינטגרציה  לשיפור   Rockwell Automation של  באסטרטגיה 
החברות  שתי  הקצה.  משתמש  של  המכשור  התקני  של 
של  המכשור  בין  ופעולה  תקשור  ליכולת  בדיקות  יחד  מנהלות 
 Rockwell Automation של PlantPAx ומערכת Endress+Hauser
 HART, כולל בדיקות אימות תקשורת בפרוטוקולים שונים בינהם

.DevieNet ורשתות Profibus
חברת  השיקה  מכשור,  לשילוב  האפשרויות  הרחבת  במסגרת 
קוריוליס(  אפקט  )באמצעות  זרימה   מד  Endress+Hauser את 
Promass 83 Coriolis בעל קישוריות ל-EtherNet/IP. מד זרימה 
בקרי  של   I/O לקונפיגורציה  התווסף   Endress+Hauser של  זה 
 .HMI -עם אינטגרציה פשוטה לסביבת התכנות ולסביבת ה ,A-B
וזמן  הקמה  עלויות  בהקטנת  עוזרים  האלו  הנמשכים  המאמצים 

הקונפיגורציה של המכשור.
Rockwell Automation ביססה גם את מעמדה כמנהיגה  חברת 
היכולת  את  לשפר  מנת  על   ,Ethenet/IP ברשתות  בקישוריות 

לנהל ולשתף פרופילים של מכשור.

ניהול נכסים
מפעלים.  של  ובטיחותי  יעיל  לניהול  ביותר  חשוב  נכסים  ניהול 
Rockwell Automation ממשיכה לחזק את יכולות ניהול הנכסים 
הפתרון  בקרה.  ונכסי  המכשור  נכסי  של  הן  המפעל,  ברחבי 
PlantPAx מסופק כדי לעזור למשתמשים לאמץ את אסטרטגיית 
ניהול הנכסים על פני יישומי אוטומצית תהליכים ומפעלים, כולל 
ושיקום  הנדסיים  תהליכים  קונפיגורצית  אבטחת  שינויים,  ניהול 
 Rockwell Automation ש-  לכך  בנוסף  קשות.  תקלות  לאחר 
מקדמת את טכנולוגיית FDT/DTM, בעזרת ניטור ביצועי הנכסים, 
וביצוע אופטימיזציית תהליכים של  גישה למידע ברחבי המפעל 
תפעולית  למצוינות  להגיע  למשתמשים  עוזרת  גם  היא  החברה, 
העסקיים  בביצועים  הייצור,  בתשתית  דרמטיים  ולשיפורים 

ובהצלחה העולמית.

בטיחות תהליכים ובקרה קריטית 
זמינות המערכת וזמן העבודה היעיל של התהליך נחשבים קריטיים 
להיענות  כדי  אחרים.  תעשייה  ובמקטעי  והגז  הנפט  בתעשיית 
גבוהה  זמינות   Rockwell Automation מספקת  אלו,  לאתגרים 
והבטיחות המשולבת  מקצה לקצה, באמצעות מערכת הבקרה 
ומערך  יתירות של הרשת  כגון  שלה, הכוללת שיפורים חדשניים 

חיבורי כניסות ויציאות יתירים.

יצרניות תפעולית
של  עבודה  במסגרת  מתמקדת   Rockwell Automation חברת 
תמיכה בניהול נתונים, ובהחלטות שמאפשרות לשפר את הפריון 
 Rockwell Automation ברחבי המפעל. בתחילת השנה, השיקה
ולניתוח  לדיווח  יישום שמיועד   -  FactoryTalk VantagePoint את 
נתונים ברצפת המפעל. החברה משפרת את  מבוסס רשת של 
למשתמשים  שעוזר  יחיד  וניתוח  דיווח  כלי  להציע  כדי  היישום, 
לגשת למידע במערכת, על מנת להגיע להחלטות בעלות ערך 

מוסף, בזמן אמת.

קונטאל ממשיכה לאמץ חידושים טכנולוגיים לתעשיה 
רוקוול מחברת  נוספים  חידושים  וקולטת  התהליכית 

45

 כמה פעמים חיפשתם תרשימי חיווט
?IO לכרטיסי

 רוקוול הוציאו ספר אחד המכיל את תרשימי החיווט של
כל הכרטיסים שהם מייצרים.

 החיפוש נוח ומהיר, האינפורמציה ברורה ופשוטה – 
רק להוריד ולהנות.

איך משיגים את הספר? – 
www.ab.com 1.  נכנסים לאתר של רוקוול

2.  מוצאים קישור ונכנסים לאתר הספרות הטכנית Literature Library )נמצא במרכז המסך(
Enter ולוחצים Wiring 3.  באתר הספרות הטכנית כותבים את המילה

4.  הספר הרביעי ברשימה הוא הספר המבוקש
להלן קישור ישיר למי שאוהב להקליד:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wd/cig-wd001_-en-p.pdf

הפעם בנושא חיווט

 מדור הנותן טיפים למשתמש



חברת קונטאל בשיתוף חברת ABB יוצאת בתוכנית טרייד-אין

תחזוקת ציוד ישן הפכה להיות תהליך יקר.
ניכרת עלייה בהוצאות וקיים קושי ברור בהשגת 

חלקי חילוף ישנים. ביקורי טכנאים הופכים 
 לתכופים יותר ויותר.

 הביצועים של המכשור מיושנים
ולא מתאימים לתקנים חדשים ואין אפשרות 

 FieldBus לעדכנם לטכנולוגיה חדשה כגון
Ethernet ועוד. 

 מציאת מימון עבור מכשור חדש
להורדת העלויות הללו עשוי להיות אתגר בפני 

עצמו.

תוכנית הטרייד-אין שלנו
 •  תעזור ותספק לך הצעה מיוחדת ואטרקטיבית לשדרוג 

   עם החזר של עד 15% תמורת המכשיר הישן שלך.

•  תנאי השדרוג יהיו תקפים עד 31 דצמבר 2009.

היתרונות שתהנה מהם
•  המכשור החדיש ביותר של ABB לניטור ואנליזה

•  המשכיות להשקעה המקורית

•  שימוש בשיטות המדידה העדכניות והמדויקות הקיימות

•  עליה בביצועים ובאמינות הנתונים

•  הפחתה בהוצאות של חלפים ותיקונים

•  זמינות חלפים ארוכה לעתיד

•  תמיכה ושירות עתידיים מובטחים

•  תאימות למערכות HMI חדשות

•  קונספט כיול חדשני )תאי כיול, נקודת כיול אחת(

•  תמיכה מלאה בשליטה מרחוק

 ,Ethernet, Modbus כגון:  רבים  בממשקים  תמיכה    • 

 Profibus, OPC   

•  אינטגרציה של אותות חיצוניים כגון טמפ’, זרימה, לחץ

PLC אינטגרציה עם  •

TCT, SMT, ECT :כלי תוכנה עדכניים כגון  •

•  עמידה באישורים ותקנים עדכניים

הערך המוסף, להם תוכל לצפות מקונטאל 
ו -ABB, כמובילות בתחום?

תוכל ליהנות מיתרונות שרק מובילות בתחום יכולות 

להציע:

•  התאמה מושלמת של המכשור לצרכיך

 •  תמיכה מוסמכת בכל אתר ומיקום משלוחות קונטאל 

   בצפון, מרכז ודרום עם תמיכה מלאה של היצרן 

•  בטחון בהשקעה שלך

•  פתרונות תוכנה מלאים

•  חסכון בזמן ע”י שימוש בקונספט כיול חדשני

•  אפשרויות חיבור ותאימות ללא תחרות

•  איכות ללא פשרות

•  אפשרויות לשירות עם/בלי חלפים 24/7

•  אפשרויות לביצוע ליסינג כולל שירות וחלפים 

 •  מלאי חלפים בארץ ואפשרות לאספקת אנלייזר 

   חילופי במקרה תקלה.

 :ABB מידע נוסף על יתרונות המערכות באתר

http://www.abb.com/product/ap/seitp330/75c435c210af0897c12575cf0035c3ba.aspx

אנא פנה ליובל- 054-9260307 או אלדד-  054-9260373

      analytical@contel.co.il

שדרג ישן בחדש - תוכנית טרייד-אין
הפחתת הוצאות אחזקה עבור אנלייזרים ישנים לניטור גזים 

באמצעות החלפה ושדרוג למכשור ולטכנולוגיה החדישים ביותר

אוטומציה ובקרה בע”מ

מיכשור אנליטי

האם זהו המצב שלך כיום?

    -   BI מציגה את תוכנת ה-   Rockwell Automation חברת 

                                              המיועדת לתחום הייצור
VISHAY התוכנה מותקנת בימים אלו בפרויקט של קונטאל בחברת

מתחברת למקורות נתונים רבים בתחום הייצור והעסקים למען קבלת החלטות ייצור טובות יותר

 FactoryTalk VantagePoint שנקראת ,BI (Business Intelligent( הציגה תוכנה Rockwell Automation חברת
ומדוחות  רשת  מבוססי  הבקרה  ממערכות  שנלקח  מידע  מספקת  התוכנה  הייצור.  לתחום  ומיועדת   EMI
ביצועים, אשר נאספים ממקורות שונים של נתונים לגבי ייצור ולגבי מידע עסקי. בעזרת התוכנה, היצרנים 
יכולים לעקוב אחר תהליך הייצור בזמן אמת, ולנהל אותו בצורה טובה. הם יכולים לקבל החלטות שמבוססות 
על סדרי עדיפות עסקיים, כמו למשל על איכות המוצר, ניצול הציוד וניהול שרשרת אספקה גלובלית, על 

מנת להפחית עלויות בסביבה העסקית התחרותית שקיימת כיום.
כאמור, התוכנה מחוברת למקורות רבים של נתוני זמן אמת, לנתונים היסטוריים, לנתונים יחסיים ולנתונים 
לגבי טרנסקציות שבוצעו, וזאת כדי ליצור משאב יחיד שיכול לגשת, לצבור ולתאם מידע באמצעות דפדפן 
)UPM), שמספק מבט מאוחד על נתונים שהם שונים  ייצור מאוחד  רשת. היישום החדש מבוסס על מודל 
כביכול, והוא מספק את ההקשר בין ציוד, מוצר, חומרים ואנשים. הדגם UPM מארגן נתוני ייצור וארגון מגוונים, 

ועוסק במונחים עסקיים שמשמשים לרוב, כגון “ציוד” “אצוות” או “כמויות ייצור”. 
הגישה למידע משפרת את קבלת ההחלטות של מי שמעורב בתהליך הייצור - החל מהתכנון והתחזוקה, 

דרך איכות מוצר, ועד לארגון הייצור ושרשרת האספקה.
“ההתפתחויות בטכנולוגיית המידע היו עבור רוב היצרנים מכרה זהב חבוי. הגישה לנתונים לעתים קרובות 
אינה העיקר,” אומר שי גרשון, מנכ”ל קונטאל ITS “התוכנה FacroryTalk VantagePoint EMI מאתרת, אוספת 

ומפיצה מידע בעל חשיבות קריטית לקבלת החלטות בדרך חכמה, בעולם שטעון במידע רב מדי.”
תוכנת העסקים החכמה החדשה מאפשרת למשתמשים לדווח על נתונים באמצעות מגוון של כלים, כולל 
Microsoft Excel, Trend ו- SAP Business Objects Dashboard Builder ומאפשרת להם לראות את הנתונים 

דרך התוכנה FacroryTalk VantagePoint, התוכנה Microsoft SharePoint ודרך שערי התחברות אחרים.
תוכנה זו היא היישום השני שחברת Rockwell Automation מציעה לשיפורים טכנולוגיים בעקבות רכישתה 

.Incuity Software את חברת
היישום החדש מתאים לשימוש כדי לענות על בעיות בייצור או בארגון גדול. במיוחד, אפשר להשתמש בתוכנה 
FacroryTalk VantagePoint EMI כדי לענות על צורכי ייצור מיוחדים, למשל דיווחים על זמן השבתה, מעקב 

אחר סטטוס פקודות העבודה ביצור, וכדומה.
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ענבל מונט  מתאמת שרות ושיתוף ידע
ענבל אחראית על קבלת הפניות בטלפון או במייל, ומבצעת בקרה ומעקב על ביצוע 

המענה, מהירותו ואיכותו ובדיקת שביעות רצון הלקוח .
ענבל אחראית לתיזמון אנשי שירות השטח ואנשי המעבדה. לרשותך עומד מלאי נגיש 
הללו  המוצרים  קונטאל.  מספקת  אותם  והבקרה  המכשור  ואביזרי  המערכות  כל  של 
עומדים לרשות הלקוחות ומאפשרים לקצר את זמני ההתאוששות של מתקני הייצור 

ומיזעור הנזקים  במקרה של  תקלות. 
מוקד השירות מאפשר קבלת ייעוץ בנושא גירסאות תוכנה, תאימות מערכות הפעלה 

ועדכונים שוטפים נוספים.
לרשותכם,
ענבל מונט

054-9260340 ,03-9260320/340
 inbalm@contel.co.il

חיסכון באנרגיה במערכות מיזוג 
אוויר בעזרת בקרי קארל

של  אנרגטי  ביעול  שנים  מזה  מתמחה  קונטאל  חברת 
ומיזוג אוויר. כיום הודות לבקרים  מערכות חימום, קירור 
חדישים וטכנולוגיות עדכניות מתאפשרת הפחתה ניכרת 
חיסכון  מכך  וכתוצאה  המערכת  של  האנרגיה  בצריכת 

ניכר בהוצאות החשמל. 
מאת: אופיר כוכבי

היכן ניתן לחסוך?
חיסכון באנרגיה הפך זה מכבר להיות קו מנחה בהתנהלות היומיומית 

אנרגיה  מחירי  לצד  בצריכה  הנמשכת  העליה  מאיתנו.  רבים  של 

מאמירים מאלצים את כולנו לבדוק שנית כיצד ניתן לחסוך בהוצאות 

לייעל את המערכות שלנו כדי לקבל מקסימום תפוקה  ניתן  וכיצד 

עבור מינימום השקעה. במבנים גדולים צרכנית האנרגיה העיקרית 

מערכת  של  החשמל  צריכת  האוויר.  מיזוג  מערכת  היא  רוב  פי  על 

מסיבה  הבניין.  של  הצריכה  מכלל  ויותר   70%  - לכ  להגיע  יכולה  זו 

זאת רוב החיסכון בהוצאות האנרגיה של הבניין טמון בפעולתה של 

מערכת זו. מערכות מיזוג אוויר חדשות המותקנות כיום כוללות בדרך 

כלל אלגוריתם זה או אחר ליעול המערכת וחיסכונה באנרגיה, אולם 

למשל  כך  הבודד.  הרכיב  ברמת  זו  מערכת  פועלת  רבות  פעמים 

מערכת בקרה יעיל ביותר למזגן אחד אינה לוקחת בחשבון את אופי 

מקור  המערכת.  על  השפעתם  ואת  נוספים  רכיבים  של  פעולתם 

נוסף של חוסר יעילות אנרגטי קיימת במערכות המותקנות בבניינים 

מן  בהרבה  עבודתן  ומשטר  מיושנות  להיות  עלולות  אשר  קיימים 

המקרים בזבזני.

יעול אנרגטי של מערכות מיזוג אוויר
במקרים רבים יעול מאסיבי של המערכת יכול להיות מיושם על ידי 

שינוי אלגוריתם הבקרה של המערכת בלבד מבלי להכנס לפעולות 

שעלותן בצידן כמו שינויי חמרה והחלפת ציוד בקרה. במערכות ישנות 

קוד הבקרה מיושן בדרך כלל ועשוי להיות בלתי ניתן לשינוי או פעיל 

ברמת המערכת הבודדת ולא ברמת כלל המערכת. דוגמה לכך ניתן 

לראות במערכת בה עובדים מספר צ’ילרים להזנת קו אספקה אחד. 

אלגוריתם הבקרה בבקר של כל צ’ילר יכול להיות מצויין אך למרות 

והעמסה  עבודה  דירוג  ידי  על  מושג  להיות  יכול  ניכר  חיסכון  זאת 

נכון בין הצ’ילרים. ככלל אצבע ככל שתשמר עצמת הקירור/חימום 

לזו שתביא במדוייק לטמפרטורה הנדרשת  יותר  באספקה קרובה 

עבודה  שלעיל,  בדוגמה  נשתמש  אם  באנרגיה.  החיסכון  יגדל  כך 

של כל הצ’ילרים במצב פרוק כדי להביא לטמפרטורת מי אספקה 

חלק  רק  עובדים  בה  שיטה  לעומת  בזבזנית  שיטה  היא  מסויימת 

מהצ’ילרים, עמוסים בהתאם לדרישה על פי אלגוריתם PID מכוייל. 

בנוסף יכולים להיות מיושמים אלגוריתמים כמו הפעלה על פי לו”ז, 

אלו  מעין  ועוד. פעולות  חוץ  טמפרטורת  פי  על  רצויים  שינוי ערכים 

יכולות להיות מושגות על ידי התחברות למערכת הקיימת באמצעות 

המערכת  של  ההפעלה  אלגוריתם  על  ש”משתלט”  מתוחכם  בקר 

אף  מסויימים  ובמקרים  ההפעלה  בדרגות  מושכל  שימוש  ומבצע 

 יוצר דרגות חדשות המאפשרות המתאמה מקסימאלית של עצמת

הקירור/חימום לדרישה. כך למשל באחד מן הפרוייקטים שביצעה 

הפיקו  בקר  מנהל  סייב”,   – “סמארט  חברת  עם  בשיתוף  קונטאל 

ארבעה צ’ילרים מתוצרת יורק באמצעות פרוטוקול תקשורת מודבאס 

אותו מנהל הבקר כמאסטר. במערכת זו על ידי הפעלת אלגוריתם 

בקרה יחודי לדירוג בין הצ’ילרים ויצירת דרגות פעולה נוספות הגיע 

יעול המערכת הקירור לכדי חיסכון של עד 28% בצריכת האנרגיה של 

מערכת  מותקנת  נוספים  בפרוייקטים  מסויימות.  בתקופות  המתקן 

השולטת באופן ישיר בדרגות החימום והקירור של המתקן ומנהלת 

אותן בצורה חכמה על פי דרישה, לוחות זמנים וטמפרטורת חוץ. גם 

בפרוייקטים אלו הושג חיסכון ניכר בהוצאות החשמל של המתקן.

סידרת בקרי פיקו
המתמחה  קונטאל  חברת 

באנרגיה  החיסכון  בתחום 

קירור  חימום  במערכות 

חיבור  מאפשרת   אוויר  ומיזוג 

ללא  למערכת  מושלם 

ובהשקעת  הרכיבים  החלפת 

כזה  חיבור  משאבים.  מינימום 

בקרי  לסדרת  הודות  מתאפשר 

והסופרנוד   (pCO3( הפיקו3 

קארל  חברת  של   (Supernode(
)Carel) האיטלקית. בקרים אלו, 

אנלוגיות  ויציאות  כניסות  של  נכבדות  וכמויות  חזק  למעבד  בנוסף 

תקשורת  כרטיסי  של  רחב  במגוון  מצויידים  און-בורד,  ודיסקרטיות 

לאביזרים  פתוחים  פרוטוקולים  באמצעות  התחברות  וביכולת 

מבוססים  וסופרנוד  פיקו  מסידרת  הבקרים  שלישי.  צד  ולבקרים 

הבקר  את  לתכנת  מאפשרת  זו  טכנולוגיה   .PLC טכנולוגית  על 

של  ההפעלה  בלוגיקת  פרט  כל  לשנות  אפשרות  תוך  יסודי  באופן 

הבקר ושל המערכת עליה הוא מפקד. סביבת התכנות של בקרים 

בשם המוכרת  הכתיבה  בשפת  פועלת  והיא   1Tool מכונה   אלו 

Function Block. סביבה זו כוללת סיפרייה מגוונת של בלוקים יעודיים 
לתחום בקרת המבנים, עובדה שמקלה על כתיבת התכנה, מקצרת 

באופן משמעותי את זמן הפיתוח ומפחיתה את עלותה הסופית של 

המערכת. בנוסף כוללת סביבת התכנות סימולטור מלא המאפשר 

לבדוק את התכנה לעומק ולהריץ אותה עוד לפני הורדתה לבקר.

מוקד השירות של קונטאל, אשר מיצב עצמו לאורך השנים 
את   הרחיב  החברה,  ללקוחות  ונגיש  זמין  תמיכה  כמרכז 

פעילותו לתחום שיתוף הידע.
במערכות  המשתמשים  נדרשים  מעטים,  לא  במקרים 
יקר  זמן  ולהשקיע  בטכנולוגיה  להתעמק  והבקרה  המכשור 

במציאת הפתרונות האופטימאליים. 
כי  עולה  החברה,  לקוחות  בקרב  ערכנו   אשר  מבדיקה  
באופן  מקצרת  קונטאל  של  השירות  במוקד  הסתייעות 
משמעותי את תהליכי העבודה ומאפשרת  פתרון למגוון רחב 
של בעיות ותקלות, הודות לידע המקצועי הרב שנצבר אצל 

מה חדש במוקד השרות
ומוקד שיתוף ידע

מהנדסי החברה.
ובקרה  מכשור  עבודות  מביצוע  בקונטאל  המצטבר  הנסיון 
בקשת רחבה של יישומים ותעשיות והנכונות שלנו  לחלוק עם  
, מייצרים ערך מוסף בעבודה השוטפת  הלקוחות את הידע 
עזרה  טכנולוגית,   לחדשנות  הקשור  בכל  קונטאל  עם 
וסיוע מקצועי של   בזמן קצר  ופתרון תקלות טכניות  באיתור 
מהנדסי החברה  תוך כדי גיבוי צמוד של היצרנים /השותפים 

העסקיים.
אתם מוזמנים להיעזר במוקד השירות והידע של קונטאל על-

מנת לייעל את תהליכי הייצור, להיחשף לחידושים טכנולוגיים 
למקבלי  הרלוונטי  וממוקד  מקצועי  מידע  לקבל   , עדכניים 
ההחלטות בכל הרמות ולאפשר באמצעות הפתרונות שלנו 
לייעל את הייצור לחסכון באנרגיה והפחתה בזיהום הסביבה.

מרכז בקרה ואיסוף נתונים 
והחיסכון  היות 

עלול  באנרגיה 

לצוץ לעיתים דווקא 

הפחות  מהכיון 

חשיבות  ישנה  צפוי, 

אחר  למעקב  רבה 

השוטפת  פעולתה 

המערכת.  של 

במקומות בהם קיים מרכז בקרה יכול ברוב המקרים זה לספק את 

הפונקציות הנדרשות. במקומות בהם מרכז זה לא קיים המצב עשוי 

קטנות  מערכות  עבור  כזה  מרכז  התקנת  שכן  יותר  בעייתי  להיות 

ובינוניות עשוי להיות לא כדאי כלכלית. לחברת קארל פיתרון יחודי 

העונה לצרכים אלו בדיוק. היא פיתחה כרטיס תקשורת זעיר שהוא 

למעשב שרת אינטרנט קטן המורכב על גבי הבקר. שרת זה מאחסן 

המערכת,  מצב  את  גרפית  בצורה  מציג  אשר  יעודי  אינטרנט  אתר 

מאפשר שינוי פרמטרים תחת סיסמה וכן מאפשר לשמור היסטוריה 

של נתונים שונים על פי הגדרה. יתרונה הבולט של שיטה זו טמון בכך 

שבצד עלותה הכדאי גם עבור פרוייקטים קטנים ובינוניים, ונגישותה 

או  בתכנות  צורך  ללא  האינטרנט  דפדפן  באמצעות  מחשב  מכל 

על  וגראפית  צבעונית  עדכנית,  תמונה  מספקת  היא  נוספים  רשיונות 

מצב המערכת, מאפשרת לשמור נתונים בצורה פשוטה ולהורידם לכל 

מחשב מרוחק בפורמאטים מוכרים. 

כיום המותקנות  וישנות  חדשות  רבות  מערכות  שראינו  כפי   ובכן, 

מערכת  בשל  אנרגיה  בזבזניות  הן  הארץ  ברחבי  שונים  בבנינים 

בקרה מיושנת המותקנת בהם או בשל מערכת המבקרת על חלק 

הכללי.  המערכת  מצב  את  בחשבון  לקחת  בלי  בלבד  מהמערכת 

מצב זה ניתן לשינוי ושיפור על יד הוספת מערכת בקרה מתוחכמת 

המתחבר  מתקדם  תקשורת  וממשק  מתוכנת  בקר  על  המבוססת 

אל המערכת הקיימת. שיפור אלגוריתם הבקרה מאפשר חיסכון ניכר 

שליטה,  המערכת  מאפשרת  בנוסף  הבניין.  של  האנרגיה  בהוצאות 

אינטרנטי  בקרה  מרכז  באמצעות  מרחוק  נתונים  ואיסוף  בקרה 

וזאת בעלות כדאית המאפשרת החזר השקעה תוך זמן קצר על ידי 

החיסכון בעלות האנרגיה.

לפרטים נוספים 

ליצור קשר  ניתן 

עם אופיר כוכבי 

054-9260390

?
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שסתום התפשטות אלקטרוני במערכות מיזו”א וקירור  - מדוע?
כל יחידות הקירור המיוצרות עבור שוק מיזוג האוויר ועבור שוק הקירור 

משתמשות בשסתום התפשטות תרמוסטטי אשר באמצעות רגש 
טמפרטורה ולעיתים גם בעזרת פרסוסטט שולטות על ספיקת הקרר 

הנכנס למאייד.  
נושא של חיסכון באנרגיה הפך להיות מטרה חשובה בתחומי הבקרה ולכן 

חיוניותו של שסתום התפשטות אלקטרוני הפכה להיות מאוד חשובה.
חסכון באנרגיה מתאפשר הודות לפעולה משותפת של שסתום 

התפשטות אלקטרוני מדגם E2V ביחד עם מפעיל אלקטרוני  מדגם 
EVDEVO )איור א’( מתוצרת חברת CAREL הנו לספק את ספיקת הקרר 

הנדרשת במאייד בכל עת בהתאם לשינויים בעומס שעליו, ועל ידי כך 
לשמור על התנאים האופטימאליים של פעולת המתקן.

 יתרונות בשימוש בשסתום התפשטות אלקטרוני: 

1.   דיוק בבקרת הספיקה של הקרר )מצב נוזל( לתוך המאייד.

התכונות המכאניות של השסתום האלקטרוני מאפשרות בקרה 
פרופורציונאלית מדויקת באמצעות דיזה פנימית המאפשרת 

שליטה מדויקת לכניסה של נוזל למאייד. שמירה על טמפרטורת 
שיחון קבועה ומינימאלית.זרימת הקרר אפשרית בשתי הכיוונים 
בשסתום האלקטרוני. ליניאריות מושלמת אפשרית גם באחוזי 

פתיחה גדולים וקטנים של השסתום.

2.   טמפרטורת שיחון 

טמפרטורת השיחון מחושבת לפי רגש טמפרטורה ושדר לחץ 
הממוקמים ביציאה ממאייד.

הטמפרטורה מחושבת לפי ההפרש בין הטמפרטורה המתאימה ללחץ 
הנמדד לבין רגש הטמפרטורה .) איור ג’(

המטרה היא לשמור על שיחון קבוע ומינימאלי ולמנוע חזרת נוזל 
למדחס ולניצול אופטימאלי של הסוללה.

3.   טמפרטורת שיחון מינימלית

ככל שהשיחון קטן יותר כך סוללת המאייד מנוצלת טוב יותר כלומר 
שטח מעבר החום  גדול יותר ותפוקת הסוללה עולה. שמירה על 

שיחון מינימאלי וקבוע ככל האפשר אפשרי רק עם בקרה עם שסתום 
אלקטרוני )E2V( מתוצרת CAREL המאפשר מערכת יציבה  )איור ד’(

4.   חסכון באנרגיה

בהתקנות עם שסתום התפשטות אלקטרוני אשר פועל ללא תלות 
בהפרש לחצים, בקרה צפה של טמפרטורת העיבוי אפשרית במקביל 

לטמפרטורה החיצונית המשתנה ונמוכה במיוחד בחורף. זה מאפשר 
חיסכון באנרגיה ע”י שמירה על לחץ יניקה קבוע ושמירה על טמפרטורה 

קבועה במקרר והורדה של טמפרטורת העיבוי לדוגמא מ 45 ל20 מעלות  
צלזיוס כאשר תנאי החוץ מאפשרים .חסכון באנרגיה  כללי של 20%.

זה מאוד פשוט, כאשר טמפרטורת העיבוי יורדת העבודה שיש להשקיע 
במדחס קטנה וכך גדל COP של מדחס וגדלה תפוקת הקירור וכל זאת 
אודות להימצאותו של שסתום התפשטות אלקטרוני במערכת עם בקר 

מתאים.

חוגלה קימברלי – עפולה
 התקנת מכונות עם בקרת תנועה מבית

Allen Bradley/Rockwell Automation

חוגלה קימברלי הפעילה השנה,  שתי מכונות חדשות למפעלה בעפולה.

 Allen Bradley/Rockwell Automation המכונות מבוססות על ציוד בקרה מבית

וכוללות בין השאר את המערכות שלהלן:

ControlLogix בקר  •

Motion Control - Kinetix 6000  בקרי 16 צירים  •

MPL 16 מנועי סרבו ממשפחת  •

Panel View Plus 1000 מסך  •

HMI - Factory Talk ME 5.0 תוכנת  •

RSLogix5000 – תוכנת פיתוח  •

RSLinx תוכנת  •

.RSNetworks תוכנת  •

•  רשת Ethernet לקישור המערכות הנ”ל וקישור למערכות נוספות במפעל.

 1.  קונטאל סיפקה והטמיעה לחוגלה את תוכנות התקשורת והפיתוח של מוצרי 

     הבקרה.

 2.  חוגלה קימברלי ביצעה חוזה אחזקה מול קונטאל אשר במסגרתו קיבלה בין 

     השאר:

           a.  הכשרת אנשי הבקרה – קונטאל העבירה לטכנאי ומהנדסי חוגלה 

                קורסים והכשרות למערכות הנ”ל.

           b.  השאלת ציוד בקרה )תוכנות ובקרים( להמשך למידה וחיזוק הידע 

                במפעל, טרם הרצת המערכת.

 3.  מתן סיוע טכני ועזרה מקומית בכל בעיה בה הלקוח נתקל טרם התקנת 

      המערכות, תוך כדי התקנת המערכות ולאחר סיום מוצלח של התקנת 

     המערכות.

חברת קונטאל מתמחה באספקת שירותי תמיכה ואחזקה לקווי ייצור ומכונות 

בתעשייה הישראלית. לחברה ניסיון מוכח באספקת שירותים מקצועיים לקווי 

ייצור מורכבים תוך עמידה בזמני תגובה מהירים. לקוחותינו, שבחרו להתקשר 

בהסכמי שירות ואחזקה, הצליחו לקצר באופן משמעותי את זמני התקלה 

והשבתת נכסי הייצור שברשותם. אנו משוכנעים כי בזכות הניסיון הרב שלנו 

בתעשייה נוכל לסייע גם לך בתפעול תקין ונכון של קווי הייצור, בניצולת מרבית, 

ביעילות ותוך הפחתת סיכונים.
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מבית  ברזים  של  חדשה  סדרה  משיקה  קונטאל  חברת 
של  ידע  עתיר  ניסיון  אובנטרופ  לחברת  גרמניה.  אובנטרופ 
פסי  ההידראוליקה.  לתעשיית  מוצרים  ביצור  שנים  עשרות 
מבוצעת  והעבודה  בגרמניה  ממוקמים  החברה  של  היצור 
תחת בקרת איכות קפדנית. ברזי הוויסות והברזים החכמים 
בתכנון,  באירופה  השוק  ממובילי  הם  אובנטרופ  חברת  של 

יצור והתקנה של מערכות הידרוניות.
חברת  מתמחה  גבוהה  באיכות  וויסות  ברזי  יצור  על  בנוסף 
אובנטרופ בשילוב מספר רכיבים לכדי רכיב אחב על מנת 
לחסוך עלויות יצור והתקנה וכל זאת בלי להתפשר על איכות 

המוצר ואמינותו.
ברז   .Cocon - Q מסדרת  חכמים  ברזים  היא  לכך  דוגמה 
וברז  לחץ,  משווה  וויסות,  ברז  של  שילוב  למעזה  הוא  זה 
ספיקה  וויסות  מאפשר  הברז  אחת.  באריזה  פרופוציאונאלי 
דינאמי, שאינו תלוי במפל הלחץ )העשוי להשתנות במהלך 
הפעלה  או  פרופורציונאלית  הפעלה  עם  יחד  העבודה( 
OFF/ON תלויית טמפרטורה. כמו כן ניתן למדוד לחץ ולחץ 
הפרשי על פני הברז ולבצע פעולות שרות כגון ניקוז או מילוי 

שסתומים  דרך  המערכת 
בגוף  המותקנים  יעודיים 

הברז.
ברזי  זו  מוצרים  בסדרת  עוד 
וסטאטיים,  דינאמיים  וויסות 
 DP( הפרשי  לחץ  משווי 
שונים מפעילים   ,(Regulator 

 0-10V, ON/OFF,(
פרפר  ברזי   ,(LONWorks
ומסננים במחירים  תחרותיים 
חלפים,  מלאי  עם  לשוק 
הידרוני  יעוץ  טכנית,  תמיכה 

והדרכה מבית קונטאל.   

קונטאל:  מבית  חדשים  מוצרים 
של  חכמים  וברזים  וויסות  ברזי 
)Oventrop( אובנטרופ  חברת 

®FactoryTalk מורכבת משישה תחומי יצור נפוצים המכוונים לדרישות המידע ברצפת היצור.

 היישומים מדורגים ומדולרים, דבר המאפשר לך לנצל למיטב את יכולות הייצור של המפעל ולקבל בסופו של דבר 
תועלת תוצאות מוחשיות ומוכחות.

 1.  עיצוב וקביעת תצורה: הפעלת סביבה משולבת עבור יצור, בנית מודלים וסימולציה, מפרטים,  
     ותכנות תהליכי הייצור שבמפעלך

2.  ניהול היצור: מספק תיאום בזמן אמת בין כל רובדי תהליכי הייצור
3.  ניהול נתונים: מסייע לאסוף, להפוך נתונים למידע, ולשלבם בשכבות המידע הנדרש ביצור

 4.  איכות ותאימות: מסייע להבטיח תהליכי יצור ונהלים זאת כדי לעמוד בתקנים או מפרטים הדרשים 
     גם בתעשיות המבוקרות ע”י רשויות כמו תעשיית הרכב והתעופה ותעשיית המזון והתרופות.

 5.  ניהול נכסי הארגון: מסייע לשפר את רמת התחזוקה ולשתול פעולות כדי לשפר את זמינות 
     המשאבים שלך.

6.  שקיפות ביצועים: פותח צוהר לתהליכי היצור, כך שתוכל לקבל החלטות טובות יותר.

 FactoryTalk offers an extremely broad

 portfolio of modules and solutions and

 can be a single-source solutions provider

for plantwide information software

Information Enabled


