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עלון קונטאל
אוקטובר 2016

קרא בעלון על:
פתיחת שלוחת קונטאל
אלקטרומכניקה ובקרה ברחובות-
תכנון וייצור לוחות חשמל ובקרה
בקרה תעשייתית:
< קונטאל הנציגה הרשמית של JVL
<  Rockwell Automationמשיקה בקר חדש מדגם CompactLogix 5380 -
< תוכנת FactoryTalk View SE
< קונטאל מתקדמת בשישה צירים עם FANUC
< ראייה ממוחשבת :על סדרת In-Sight 2000
< יישום תוכנת בקרה  -ניהול מנות וכתיבה מודולרית

בקרה תהליכית:
<  - ABB ANALYZE ITהתוכנה שמנהלת את מערכת האנלייזרים במפעל
< קונטאל ספקית האנלייזרים למתקן טיפול טרמי בגזי פליטה למפעל
מכתשים אדמה ברמת חובב
< החכרת אנלייזרים לניטור רציף
< מרווה קיטור אפיון ושימושים
Mascot VSD Variable Spray Desuperheater

בקרת מבנים ומיזוג אוויר:
< טכנולוגיה חדשה במערכות מדידת אנרגיה וחשמל

:ITS
< קונטאל  ITSוהמפעל החכם

מיטב-טק:
< חידושים בבקרת מערכות מיזוג אוויר

קריאה מהנה!

חדשות קונטאל

קצרים...
קונטאל בכנס סביבה 2050

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ נטלה חלק כאחת המציגות
בכנס סביבה  2050שנערך באולם הכנסים במלון הילטון תל-
אביב ).(29.2.16
כנס סביבה  ,2050הוא הכנס המרכזי והחשוב בישראל בנושא
איכות הסביבה אליו הגיעו מאות משתתפים ביניהם אנשי
התעשייה ,נציגים בכירים ממשרדי הממשלה ,נציגי העמותות
הסביבתיות ,אנשי אקדמיה ואזרחים .בין מאות המשתתפים
בכנס כיבד גם השר להגנת הסביבה מר אבי גבאי בנוכחותו
ופקד אף את עמדת התצוגה של קונטאל.
יובל אייל ושמואל לסמן העבירו לבקשתו של השר סקירה
מהירה על מגוון מוצרי החברה הקשורים לניטור על איכות
האוויר והפחתת הזיהום באמצעות מערך המכשור המתקדם
של חברת  ,ABBאנלייזרים למדידת וניטור ערכי גזים הנפלטים
מארובות ,מיגון גלאי גז ואפשרויות מדידות של דליפות מאביזרי
קצה המותקנים בצנרת.כמו כן הוזכרה מעורבות חברת
קונטאל ויכולותיה בנושא הסבת מפעלים לשימוש בגז טבעי
שמסייע כידוע להפחתת המזהמים באוויר.

טקס השקת מערכת ה IOT -החדשה של תדביק .קונטאל  ITSסיפקה מערכת
תוכנה חדשה לניהול נכסי הייצור של חברת תדביק .התוכנה החדשה תאפשר
לתדביק לנהל ולתפעל את הייצור ושרשת האספקה של הארגון באופן מיטבי.

שסתומי ויסות ממונעים לקיטור
שסתומי ויסות לקיטור ) (PN40מתוצרת  SIEMENSעם מפעילים
חשמליים אלקטרו הידראוליים.
-25...220 ...C
DN 15...25- 1700 KPA (17 BAR) ABS
DN 40...150- 1100 KPA (11 BAR) ABS
שסתומי  VVF61וSKC62 -

קונטאל  ITSתספק את מערכת ה IOT-לקבוצת יבנה .המערכת תאפשר לארגון
להיטיב ולנהל את הייצור ,התפעול ושרשרת האספקה באופן מיטיבי

ביקורו של השר להגנת הסביבה מר אבי גבאי
בעמדת התצוגה של קונטאל

קונטאל אלקטרומכניקה מרחיבה את פעילותה בתחום
תכנון וייצור לוחות חשמל ובקרה .החברה פותחת אתר ייצור
חדש ברחובות ומרחיבה את צוותי ההנדסה והייצור.
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בתמונה מימין לשמאל :ישראל קלינברגר -מנהל טכנולוגיות קונטאל ,ITS

שלמה נחליאל -מנכ"ל קבוצת יבנה' שי גרשון -סמנכ"ל הנדסה קונטאל,
ניר גלס -מנהל פרויקט הקמת המפעל קבוצת יבנה,
רעות סער -מנהלת ייצור קבוצת יבנה ,דודו לוי -מנהל בקרה קבוצת יבנה

חדשות קונטאל

קונטאל זכתה בפרויקט חדש בתחום הבקרה התהליכית.
תשדרג את מערכות  HMIישנות מסדרת  PCIMשל חברת נשר
במערכת  FACTORY TALKשל .ROCKWELL AUTOMATION

פרידה מאיליה שמיס לקוח ותיק של קונטאל מרותם דשנים

סרג בוגינסקי ,טכנאי מחלקת בקרת תהליכים
צילם באחת הארובות בהן אנו מבצעים שירות
קן ציפורים עם חמש ביצים .שילוב יפה של סביבה וטבע.

צוות הבקרה של חברת אורמת עבר השתלמות בקונטאל
בנושא  – STUDIO 5000סביבת הפיתוח של חברת
 ROCKWELL AUTOMATIONלבקרים מתוכנתים

בחודש ספטמבר השתתפה קונטאל בכנס גז טבעי בישראל– הנדסה
ותעשייה באוניברסיטת בר אילן ,הפקולטה להנדסה ,לקונטאל ידע וניסיון
רב בתחום גז טבעי ,בין היתר באספקת מערכות בקרה ומכשור אנליטי,
ברזי בקרה ,מחשבי זרימה ,גז כרומטוגרפים לערך קלורי של גז טבעי ועוד.

בתמונה :יובל איל– מנהל מחלקת בקרה תהליכית
ושמואל לסמן– מנהל מכירות בקרה תהליכית

חברת קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ השתתפה בתצוגה בכנס מכשור
אוטומציה ובקרה  ,2016אשר התקיים במלון כפר המכבייה בתאריך
ה 14-לספטמבר  .2016בכנס השתתפו מעל ל 1000מבקרים מכל תחומי
התעשייה והועברו בו כ 40-הרצאות ב 6-אולמות במקביל בהן נטלה קונטאל
בע"מ חלק בהעברת הרצאות מרתקות ב 5-מושבים שונים:
מושב מדידות תהליך :חידושים בתחום גז אנלייזרים לתעשייה -יובל אייל
מושב תקשורת אלחוטית –INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS :הלכה
למעשה – נמרוד הורוביץ
מושב פיקוד ובקרה :מפחיתי לחץ לגז טבעי בהפעלה עצמית -שמואל לסמן
מושב אבק נפיץ והגנה
בפני פיצוץ :היבטי
בטיחות בסביבת גז
טבעי -שמואל לסמן
מושב חידושים מעולם
הבקרה :איסוף נתונים,
גרפים והפקת דוחות -
נמרוד הורוביץ
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חדשות קונטאל

גיוסים חדשים בקבוצת קונטאל

זרקור על...

ברכות לעובדים החדשים
שהצטרפו לקונטאל בחצי שנה האחרונה:
קונטאל אוטומציה
אולג נרושביץ – מכשירן במח' בקרה תהליכית
דרור שפלטר  -טכנאי תמיכה ושירות במח' בקרה תהליכית
יפית מרדכי – מנהח"ש
ולדימיר אוליטין – מהנדס בקרה במח' בקרה תעשייתית

משה לייבה

קונטאל ITS
חגי משיח – מיישם ומנתח מערכות מידע
מיטל ניב  -מתכנתת

קונטאל אלקטרומכניקה ובקרה
סניף פ"ת
מיכאל קונסטנטינובסקי – מתכנן חשמל
שי דוד – מנהל מחסן

סניף רחובות
פיני סודרי – מנהל תפעול
אבי רוזנצווייג – מנהל ייצור ותמיכה טכנית
רון שלהבת – מתכנן
רונן הראל – חווט
יעקב בלינדר – חווט
סלבה חרסוניוק – חווט
ננה אלשווילי – מתאמת מכירות
דיאנה ולוטקר  -מלחימה
מוניקה מרקמן  -מלחימה
אלן דוד  -מלחימה
זאנה קובלמן  -מלחימה

מיטב-טק
גיל ברוש – מנהל רשת
אריה חסון  -מכירות חו"ל
אורנית אלוני – מעצבת גרפית
יבגני טורסקוב – מהנדס פיתוח
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אלקטרומכניקה ובקרה בע"מ

משה החל את עבודתו בקונטאל בשנת  2012בתפקיד
מנהל מכירות במחלקת מיזוג אוויר .במסגרת תפקידו
עוסק משה במספר נושאים שבראשם אחריות על מוצרי
 ,SIEMENSחברה רב לאומית וותיקה המוכרת כאחת
המובילות בעולם בתחום אביזרי הקצה למערכות מיזוג
אוויר .מוצריה מלווים זה שנים רבות את תעשיית מיזוג
האוויר התעשייתי ומערכות המים בכלל.
משה בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות ותואר שני
במינהל עסקים .עוד טרם הגיעו לחברה רכש ידע רב
במשך השנים הן בפן ההנדסי והן בפן המסחרי בתחומים
רבים ומגוונים בתעשייה.
השילוב בין הניסיון המעשי האישי שצבר עם השנים,
לבין האתגרים הניצבים היום במתן פתרונות יצירתיים
למערכות מורכבות בתחום המיזוג והקירור הינם המפתח
לזכייה בפרויקטים אלו.
משה מתגורר כיום במודיעין  ,נשוי ואב לשניים.
<<< דברים שלא ידעתם על משה:
בכל יום ראשון משחק טניס.

תכנית
קורסים 2016
פרטים בטלפון03-9260340 :
orlyn@contel.co.il
1-3.11.16
7.11.16

 Studio 5000 Logix Designerמתקדם
קוגנקס בסיסי

Studio 5000 Logix Designer 15-17.11.16
HMI 22-24.11.16
SLC-500
6-8.12.16
מבוא לרובוטיקה )(FANUC
18.12.16

אוטומציה ובקרה תעשייתית ROCKWELL AUTOMATION

קונטאל מרחיבה את סל הפתרונות
בתחום ההינע החשמלי ובקרת התנועה
קונטאל מרחיבה את פעילותה בתחום בקרת התנועה וההינע
החשמלי .חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת JVL
הדנית להפצת מנועי סרבו ומנועי צעד
מאת :אריאל גרופי
החברה חתמה לאחרונה על הסכם הפצה עם חברת  JVLמדנמרק  -יצרנית
מנועי סרבו ומנועי צעד "סטפרים" המכילים בתוכם דרייבר ,אנקודר ומגוון
ממשקי תקשורת .קונטאל מספקת שרותי תכנון מכאניים ,כתיבת תוכנה
והתקנה של מערכות הינע בבית הלקוח.
אריאל גרופי ,מנהל מכירות הינע חשמלי ובקרת תנועה בקונטאל מספר
"המנועים המדויקים של  JVLמשתלבים היטב בסל הפתרונות הקיים של
קונטאל לתחום ההינע החשמלי .שילוב המנועים במערכות הבקרה של
 Allen-Bradleyהינו טבעי וקל באמצעות תקשורת  ,Ethernet/IPואנו
פועלים על מנת לספק פתרונות כוללים בתחום ללקוחות בתעשייה" .גרופי
הוסיף "לאחר השתלמות מקצועית במשרדי חברת  JVLוקבלת הדרכה
אודות המוצרים של החברה ,אני משוכנע כי מדובר ביצרן ברמת האיכות
הגבוהה ביותר שיעמוד בהלימה אחת עם יתר השותפים שלנו".
 JVLהינה חברה מובילה בתחום בקרת ההינע יותר עם יותר מ  -20שנות

ניסיון בפיתוח וייצור של מנועי סרבו וסטפרים המכילים בתוכם דרייבר,
אנקודר וכל סוגי התקשורת הנפוצות בתעשייה.
מנוע הסרבו ,הנקרא  ,MACמבוסס על עקרון של מודול ייחודי ההופך את
מנוע הסרבו קל להתאמה עבור מגוון רחב של פתרונות ויישומים לתעשייה.
מנוע הסטפר בדומה לסרבו ,נקרא  ,QuickStepמציע גם כן מגוון רחב של
מוצרים ופתרונות ויישומים לתעשייה.
יתר על כן ,חברת  JVLפיתחה ומייצרת מגוון רחב ובאיכות גבוהה מאוד
בקרים ודרייברים למנועי סטפר הנמצאים בסוגים שונים של פתרונות הינע
בתעשייה.
בכדי להשלים את מוצרי הפיתוח האלה JVL ,מציעה מגוון רחב של מוצרים
משלימים מכמה מהחברות המובילות בעולם .בדרך זו  JVLיכול להציע
מערכות שלמות ,כולל בקרים רב ציריים ,מנועים ,ממסרות וכו' ,במידת
הצורך JVL ,גם יכולים להציע ציוד מותאם אישית כדי להתאים לצרכים
מיוחדים לפי דרישת הלקוח.
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אוטומציה ובקרה תעשייתית Cognex

ראייה ממוחשבת:

על סדרת In-Sight 2000
הסדרה החדשה של מצלמות חכמות קלות לתפעול ובמחיר תחרותי של חברת Cognex
מאת :שחר פלג

 In–Sight 2000קטנה חכמה וקלה לתפעול
חברת קונטאל משווקת את מוצרי הראייה הממוחשבת של
חברת  Cognexבישראל והפעם נציג את סידרת המצלמות
החדשה .In-Sight 2000
הסדרה החדשה של  In-Sight 2000משלבת למעשה
את הכלים של תוכנת ה  In-Sightהמוכרת במצלמה קלה
ופשוטה לתפעול עבור אפליקציות "פשוטות" בתחום ה-
.VISION

יתרונות ה In-Sight 2000
• המצלמה עובדת בסביבת תוכנת  In-Sightהעוצמתית.
• בניית האפליקציה על התוכנה בצורה של שלב אחר
שלב מחיבור המצלמה ועד שלב הרצת האפליקציה
)ניתן לראות בתמונה מטה(.
• תאורה מובנית ועדשות ניתנות להחלפה.
• גוף המצלמה מודולרי ניתן לשנות את כיוון הצילום ב90 -
מעלות.

מבט על דגמי In-Sight 2000
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ניתן לראות בתמונת המסך את תרשים הזרימה של בניית האפליקציה

אוטומציה ובקרה תעשייתית ROCKWELL AUTOMATION

תוכנת FactoryTalk View SE
כדי להגיע לרמת ייצור מקסימלית ,יש ראשית להבין כיצד ניתן לשפר את היעילות במפעל .על מנת לממש זאת ,נדרשת ראיה רחבה ושלמה של קווי הייצור
ותהליכי הייצור .תוכנת ) FactoryTalk® View Site Edition (SEהינה תוכנת ממשק אדם-מכונה ) (HMIברמת הפיקוח ,המיועדת לניטור ולבקרה של
אפליקציות בשרתים מבוזרים\מרובי משתמשים .התוכנה מספקת תמונה תפעולית מקיפה ומדויקת ,במענה לדרישותיהם של בעלי עניין שונים ,לרבות מתחומי
ההנדסה ,התחזוקה ,התפעול וטכנולוגיות המידע ) (ITבייצור.
תוכנת ) FactoryTalk® View Site Edition (SEמאפשרת פונקציונליות איתנה ומהימנה בחבילת תוכנה אחת ,הניתנת להרחבה ,הרחבה ממערכת ממשק
אדם-מכונה העומדת בפני עצמה ועד לפתרון מבוזר ורב משתמשים .על כך יעידו לקוחותינו מניסיונם בשנים האחרונות בהתקנות מוצלחות שבוצעו בארץ
במגוון תעשיות .תוכנת  FactoryTalkמאפשרת לנצל את טכנולוגיות הטלפונים החכמים וטכנולוגיות חדשות אחרות ,תוך עמידה באתגרי  HMIבאפליקציות
תהליכיות ,אפליקציות מנתיות ואפליקציות דיסקרטיות ,וכן מאפשרת להשיג תצוגה קריטית ,בכל רגע ומכל מקום שתזדקקו לכך.

מה חדש?
<<< מודרניזציה בממשק אדם מכונה )(HMI

חזון חדש בפעילות תפעולית מקושרת ומונחית מידע

מודרניזצית ממשק אדם-מכונה
אם בעבר תוכנת  HMIאפשרה לקבל מידע אודות המפעל בהתקן הנייד,
כיום היא מאפשרת לספק למפעילים נתונים בזמן אמת יחד עם תובנות
מעשיות .התועלת המופקת מכך ,כגון ,עלויות תפעול נמוכות יותר במפעל,
יעילות תהליכית ואנרגטית גבוהות יותר ,תביא לאימוץ נרחב יותר של פתרונות
ה.HMI-

תועלת עיקרית
 (1קיצור זמני תכן והכנסה לשירות
(2
)זמן פעולה תקינה וללא תקלות(
 (3מידע מפורט ומדויק יותר אודות אזעקות
 (4תצוגה משופרת וקלות שימוש
 (5מידע זמין בכל עת ובכל מקום
שיפור בפריון הייצור ושיפור ב Uptime

קיצור זמני פיתוח והרצה
תוכנת  HMIהמודרנית יכולה לסייע לבוני מכונות ,לאינטגרטורים ולמהנדסי
תעשייה וניהול ,בפיתוח ובפריסה מהירים יותר של היישומים.
תוכנות  HMIברמת המתקן וברמת האתר ,שבהן נעשה שימוש בכלי
פיתוח משותף ,יכולות לסייע למשתמשים מרובים לשיתוף פעולה וליצירת
אפליקציות בסביבת פיתוח משותפת וברת-הרחבה .מפתחים יכולים
לייבא אפליקציות שלמות ברמת המכונה ,או את רכיביהן הנפרדים ,לתוך
אפליקציות ברמת הפיקוח הגבוהה יותר זאת על מנת לסייע בהאצת תהליך
הפיתוח ,בהפחתת עלויות ההנדסה ,עלויות ההכשרה וכן בהקטנת העלות
הכוללת של תחזוקת המערכת.
שילוב של מערכת האוטומציה ובקרה יחד עם תוכנת  HMIהמתקדמת,
מאפשרת למפתחים גם לרתום כתובות/טאגים בבקר כהפניות ישירות,
במקום להשתמש בשרתי  .HMIהדבר יכול לסייע במניעת כפילות במאמצי
הפיתוח ,וכן בהגברת הדיוק ומניעת טעויות אנוש במעקב אחר מצבים
ובחותמות זמן של התראות.
ספריית ליבה ,במקומות שבהם ניתן לאחסן לוח  Faceplateשל ממשק
אדם-מכונה או עצמים גלובליים אחרים ,לצורך שימוש חוזר במסכי גרפיקה,
מקלה כיום על פריסתם ותחזוקתם של ממשקים נפוצים ובדוקים על פני קווי
ייצור ואתרי ייצור .ניתן להגדיר אובייקטים עם פרמטרים המועברים פנימה
בזמן ריצה ,עבור כל שלב ייחודי ועריכה לאובייקט בסיס ,פעולה שתעדכן את
כל השלבים הספציפיים של האובייקט.
בנוסף ניתן לבצע עריכה של הישום במהלך ההרצה ) – (commissioningגם
כאשר המערכת בפעולה .עם שמירתם ,הנתונים מופצים ברחבי המערכת.

<<< המשך בעמוד הבא 7
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<<< המשך מהעמוד הקודם

שיפור בזמן הפעולה ללא תקלה )(Uptime
ובפריון הייצור
מפעילים
מסכי תצוגה קלים להבנה ופקודות דמויות דפדפן ,המסייעות למפעילים
להעריך במהירות את המצבים התפעוליים השונים ולנווט במערכות בקלות
רבה יותר.

תגובה טובה יותר לאירועים
מערכת  HMIהמתקדמת יכולה גם לסייע להתכונן ולהגיב טוב יותר לאירועים
קריטיים .לדוגמה ,דיאגנוסטיקה במערכת כולה מאפשרת לאחסן ,לנתב
ולדווח לאנשים הנכונים ,מידע אודות אירועי מערכת ,ובכך מאפשרת תיקון
מהיר יותר של תקלות במתקן ,תוך שיתוף פעולה רחב יותר.

נראות רציפה
תוכנת  HMIהתומכת בתצורת שרתים שיורית )גיבוי( ,יכולה לתמוך בנראות
במערכת כולה ,גם במקרה של כשל חומרה או רשת .אם ישנה תקלה בשרת
העיקרי ,התוכנה תעבור אוטומטית לעבודה מול השרת המשני ,ותביא עמה
את כל המשתמשים זאת על מנת לאפשר את המשך ריצתן של המערכות
השונות.

הנדסה ותחזוקה
קיצור זמן הפיתוח הממזער את הסבירות לשגיאות ,על ידי עדכונם של
אוביקטים מקושרים של עצם מסוים שבו בוצעה עריכה כלשהי .בנוסף ,תוכנת
 HMIעם מאפיינים פונקציונליים של "מצא והחלף" )(find-and-replace
והפנייה צולבת ) (Cross-referenceיכולים להפחית את הזמן הנדרש
לעדכונם של טאגים/כתובות וטקסטים הממוקמים באפליקציה מסוימת.

תוכנת  HMIמודרנית עושה שימוש במאפיינים מתקדמים של התראות כדי
לשפר את יעילות המפעיל ולהקל על איתור התקלות:
טאגים קשורים ,המסופקים עם הודעת ההתראה ,מאפשרים קבלת
מידע נוסף בעל ערך ומסייעים למפעילים או לטכנאים להבין כיצד
נראתה סביבת המערכת ברגע הפעלת ההתראה ,לצורך קבלת
החלטות מהירות יותר לגבי סוגיות שעולות.
פקודות התראה יכולות להביא את המפעיל לנקודה שבה יש צורך
בנקיטת פעולה מתקנת מהר יותר ,תוך מניעת הצורך בהקלקות על
פני צגים מרובים או פתיחתן של תכניות חדשות.
התראות סטאטוס בקרה מוגדרות מראש מקנות תובנות מעמיקות
יותר על גורמים סביבתיים ,כגון בעיות בבקר או בסוגיות קישוריות ,על
מנת לסייע למפעילים להבין טוב יותר כיצד פועלת מערכת מסוימת.
קביעת תצורתה של מחלקת ההתראות מייעלת את המשימה
הכרוכה בארגון ובתצפית על התראות דומות יחד ,לצורך גיבוש
סיכום או דו"ח התראות.
גישה מרחוק להתראות מאפשרת להרחיב את תהליך ההודעה על
התראות ,כדי להעביר למפעילים התראות טלפוניות והודעות טקסט
או דוא"ל ,וכן העברת ההתראה על ההתראה לאנשי צוות אחרים,
אם לא ניתן להשיג את המפעיל

זמינות מידע בכל עת ובכל מקום

טכנולוגיית מידע
שילוב מערכת הייצור שלכם בתשתית טכנולוגיות המידע ) (ITמאפשרת
לצוות ה IT-למנף שירותי אימות  ,PCכמו גם פרוצדורות אחרות של גישה
תחת אבטחה .בנוסף ,היכולת להרחיב את מרחב פעולתה של תוכנת HMI
לדפדפן אינטרנט ,יכולה לספק נראות לבעלי עניין מרכזיים הנמצאים מחוץ
לסביבת הייצור.

מידע מפורט ויעיל יותר על
התראות ואירועים
המפעילים תלויים בהתראות המופעלות דרך תוכנת
 ,HMIזאת באמצעות תצוגה מהימנה של המרכיבים
במצבים קריטיים שמצויים לפעמים במצבים קריטיים,
דבר הדורש תגובה מהירה לבעיות העלולות להתעורר.
תוכנות  HMIהמוצעות בתצורות מתקדמות ,נותנות מענה
לצורך זה בעזרת אפשרויות רבות של התראה ,ובכללן
התראות מסורתיות מבוססות טאגים/כתובות ,והתראות
חדשניות מבוססות אובייקטים.
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הגדרתן ותכנותן של התראות מבוססות אובייקטים/התקנים נעשות
במסגרת נפרדת מההתקן שלאחריו מורידים אותן לבקר .הבקר מנטר ומגלה
תנאי התראה ושולח את נתוני האירוע למנהל ההתראות וליומן ההתראות.
כל פעולה של גילוי וניהול התראה מתבצעת בבקר ,המסייע בהפחתת
התעבורה ברשת כשהתוצאה היא חותמות זמן מדויקות יותר.
התראות מבוססות טאגים/כתובות מנטרות נקודות נתונים בבקר ,לאיתור
שינויי שלבים ,הבקר המתוכנת מבצע כאן פעילויות שבעבר היו נעשות רק
במערכת המחשבים .תוך ניתוב המידע למנהל ההתראות וליומן ההתראות
שבשרת .כל פעילויות העיבוד וניהול ההתראות מתבצעות ברמת השרת.

הואיל והמפגש וההשקה בין פתרונות  ITלאוטומציה והבקרה מאפשרים
גישה ישירה למידע ,יש גמישות רבה יותר באופן ובמיקום מהם הם יכולים
לצפות במידע זה ולבצע בו פעולות .תוכנות  HMIהמודרניות מקנות
גמישות זו ,על ידי תמיכה בהתקנים ניידים.
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הרחבתה של תוכנת  HMIכך שתוכל לפעול בטבלט או בסמארטפון
מאפשרת למפעילים ולמנהלי המפעל גישה מידית למידע ,בין אם הם
נמצאים על רצפת הייצור במפעל או אפילו שוהים מחוצה לו .תוכנת HMI
תואמת לטכנולוגיות העדכניות ביותר ,כגון  HTMLSופלטפורמות ניידות
פופולריות – ובכללן  Apple®, AndroidTMו Window® -ומקנה נקודות
וזוויות מבט בעלות יכולות תגובה וקונפיגורציה ,אותן ניתן להתאים ספציפית
להעדפות המשתמש.
למפעילים מתאפשרת גמישות רבה יותר לגבי אופן ומיקום פריסת
הטכנולוגיה .וירטואליזציה הינה דוגמה חשובה לכך .וירטואליזציה מנפצת
את הקשר המסורתי בין חומרה לבין מערכת ההפעלה שלה ,ובכך מאפשרת
להכניס שינויים בחומרה ללא צורך להחליף מערכת הפעלה או אפליקציות.
תוכנת  HMIאשר פותחה כך שתתמוך בווירטואליזציה ,מאפשרת להאריך
את מחזור חייה של תוכנת ה ,HMI-ובתוך כך לצמצם את הסיכונים הכרוכים
בזמן הדממה ) (Downtimeובפעילות תחזוקה.

כל זאת ,תוך אבטחת מידע ברמה גבוהה המאושרת ע"י הרגולטורים בארץ.
תוכנות  HMIמאפשרות מידע ויכולות גם לאחסן נתונים באופן יעיל בציוד
המיכון ובקווי הייצור ,באמצעות תשתית "היסטוריה" .הדבר מאפשר למנהלי
מפעל ולמפעילים לנתח בקלות ולמשך פרק זמן ארוך ,מידע תהליכי מורכב.
למעשה ,תשתית "היסטוריה" אמינה ומאפשרת אחסון ,אחזור וניתוח של מידע
למשך פרקי זמן של כמה שנים ושליפה במהירות גבוהה ביותר.

סיכום
קבלת גישה לשפע המידע המצוי וממתין לנו בסביבות תפעול עם בקרה
ואוטומציה ,ושימוש במידע בדרכים משמעותיות ,מהווה קפיצת מדרגה
בטכנולוגיה עבור התעשייה הישראלית .הטמעתה של תוכנת ממשק אדם-
מכונה מתקדמת אמורה לשמש עבורכם אבן פינה ,בבואכם להפיח רוח
חיים ביכולת מתקדמת זו בסביבתכם התפעולית .להגברת הפריון היעילות
והנצילות של קווי היצור והמפעל.

תוכנת  HMIמאופשרת מידע
חשיבותה של תוכנת  HMIאינה מוגבלת רק לממשק המפעיל .היא גם
יכולה ,וחייבת לחדור לתוך ארכיטקטורת המידע כדי לאפשר שיתוף מידע
וקבלת החלטות יעילים יותר.
במקרים בהם ניתן לבצע אינטגרציה ישירה של תוכנת ה HMI-עם מערכות
רצפת הייצור במפעל ,תתקבל גישה למידע בזמן אמת ,יחד עם המידע
המאוחסן ברצפת הייצור במפעל .את המידע הזה ניתן להעביר כמידע נגיש
ובר-עיבוד ,דרך תוכנת  ,HMIעל מנת לסייע לצוות המפעל בניתוח טוב
יותר של תהליך הייצור ,בשיפור הביצועים של הציוד ,בשיפור איתור תקלות,
במעקב אחר איכות המוצר ועוד.
לחברת קונטאל יכולת גבוהה וניסיון רב בשילוב וחיבור רצפת היצור למערכות
 ERPשל המפעל .עם קונקטורים לרבים ממערכות ה  ERPשבתעשייה
הישראלית.
אינטגרציה זו אינה מחייבת זמינות של נקודות תקשורת מותאמות
אינדיווידואלית .הנתונים המועברים באמצעות טכנולוגיית אתרנט תקנית,
כגון  ,EtherNet/IPTMאינם מחייבים כל קונפיגורציה או ניתוב נוספים
9
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 NEW ProductCompactLogix 5380
מאת :אריאל גרופי
 Rockwell Automationמשיקה בקר חדש מדגם CompactLogix -

 5380המותאם בצורה מושלמת לשיפור הדיוק וביצועים
לאפליקציות בעלות מהירויות גבוהות במיוחד.
התעשיינים נמצאים תחת לחץ מתמיד להגדיל את מהירות ייצור
התפוקה ,תוך שמירה על האיכות .במקביל ,הם מגבירים את
הדרישה למכונות חכמות .הבקר החדש CompactLogix 5380
של  ,Rockwellיכול לענות על דרישות אלו באמצעות דיוק גבוה
יותר וקישוריות של יכולת יישום גבוהה ב 20% -מהיכולות בגרסות
 CompactLogixקודמות.
הבקר החדש אידיאלי עבור יישומים במהירות גבוהה עם עד 20
צירי תנועה ,הבקר  CompactLogix 5380מביא את היתרונות של
 Rockwell Automation Integrated Architectureוהביצועים
הגבוהים לתוך הממדים של סדרת ה .CompactLogix -בשילוב
עם מערכת ה I/O-החדשה  ,Bulletin 5069 -יציאות מתוזמנות
שמפרות את מהירות התגובה של ה I/O-ל 0.2-אלפיות השנייה.
אירועים מעוררים ממודולי ה I/O-מספקים ביצוע משימה כמעט
מיידי.
בנוסף ,לבקר יציאת  Ethernetכפולה במהירות של  1ג'יגה ביט
התומכת בטופולוגיית היתירות ) (Device Level Ringאו בשימוש
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בכתובות  IPמרובות .השימוש בכתובות ה IP-המרובות שימושי
במיוחד עבור יצרנים המחפשים ליצור הפרדה בין רשת הייצור
לבין הרשת המפעלית.
לבקר ישנן נוריות חיווי אבחון לטובת הצגת סטאטוס התקשורת,
תקינות המודולים ,ופעילות מודולי ה .I/O-הדבר מאפשר למפעיל
ולטכנאים לאבחן בעיות בצורה מיידית ללא צורך בחיבור הבקר
למחשב .בנוסף ,מערכת טרמינל וטרמינל מסוף כוח מובנות
חוסכות בחיווט מודולי ה.I/O-
בקר  CompactLogix 5380תומך באבטחה משופרת כחלק
מתפישת הגנה מעמיקה כדי לעזור להגן על מתקנים ,נכסים וקניין
רוחני .הבקר משלב טכנולוגיות אבטחה מתקדמות ותכונות תוכנה
מתקדמות ,כולל חתימה דיגיטלית וקושחה מוצפנת ,הבקר מבוסס
על גילוי שינויים ורישום ביקורת.
כמו בקרי  LOGIXאחרים ,מהנדסים משתמשים בכלי הפיתוח -
 Studio 5000מבית רוקוול כדי להגדיר את בקר CompactLogix
 5380ולפתח את כל האלמנטים של מערכת הבקרה שלהם.
ניתן להגדיר נתונים פעם אחת ,ולאחר מכן לגשת בקלות מחדש
בשימוש ברחבי סביבת  Studio 5000כולה כדי להאיץ את פיתוח
המערכת וביצועה.

אוטומציה ובקרה תעשייתית ROCKWELL AUTOMATION

יישום תוכנת בקרה
ניהול מנות וכתיבה מודולרית Batch Management and S88
מאת :נמרוד הורוביץ
בשנת  1995יצא לשוק סטנדרט  S88שהיה אבן היסוד לכתיבה מודולרית במערכות בקרה תעשיתיות .בעקבותיו יצאו לשוק תוכנות של
יצרנים שונים שסייעו ביישום אפליקציות מורכבות לפי סטנדרטיים גבוהים .עם זאת ,פתרונות אלו היו יקרים ומסובכים ולכן השימוש בהם
היה לפרויקטים גדולים בלבד.
בשנים האחרונות הרחיבה רוקוול את מגוון הפתרונות שלה לכתיבה מודולרית בסטנדרט  S88כך שיאפשרו שימוש גם בפרויקטים קטנים,
בעלויות הטמעה נמוכות מאוד .פתרונות אלו מאפשרים לכתוב בקלות קוד מודולרי מלא למערכות קטנות כגון מיכל בודד או .Skid
את היישום ניתן לבצע בכל סדרת בקרי  Logix5000כולל בקרי  CompactLogixובקרי .ControlLogix

פתרון
Sequencer Library
Object
LBSM

Sequence

Manager
FactoryTalk Batch

מבוסס

ניהול
תהליך

מספר
צעדים

לוגים/
דוחות

רישוי

בקר

HMI

עד 500

כן

ללא צורך

HMI

32

כן

ללא צורך

לא מוגבל

כן

ללא צורך

לא מוגבל

כן

כן

סוג

ישום

AOI

פרויקטים של  Unitבודד או
מספר  unitsנפרדים

ISA-106 TASK

קוד בקר

פרויקטים של  Unitבודד או
מספר  unitsנפרדים

ISA-88 Batch

בקר

מובנה בבקר

פרויקטים של  Unitבודד
או מספר  unitsנפרדים

ISA-88 Batch

בקר

Studio 5000

ISA-88 Batch

שרת

שרת Batch

שרת תהליך פרויקטים גדולים ומורכבים
Multi-unit

סטנדרט

בשימוש בפתרון  LBSMיישמה קונטאל לאחרונה פרויקט במפעל תרופות הכולל כ  Units 10עם כ  1300נקודות  .IOהיישום מאפשר הפעלה
של  units 10בתהליך מנתי אוטומטי מלא ,אוטומטי חלקי או ידני לחלוטין .שינוי והוספת תהליכים ע"י מהנדס תהליך ללא צורך בשינויי תוכנה.
למעוניינים להשתמש באחד הכלים החדשים ,יצרה רוקוול ספריית הכרות הכוללת למעלה מ  40סרטוני הדרכה וכן פרויקט דוגמה בו מתקן
עם  units 3שהוכן בעזרת הכלים החדשים.
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טכנולוגיה חדשה במערכות מדידת
אנרגיה וחשמל
מאת :גיא גיורא

חברת קונטאל סיפקה והפעילה מערכת מדידת אנרגיה
בבית אבות קדימה )-הבית לאזרחים ותיקים(

המונים מחשבים את ספיקת המים ואת הפרש הטמפרטורות ומחשבים,
באמצעות בקר מובנה ,את צריכת אנרגיית הקירור ביחידות אנרגיית קירור.

מערכות מדידת אנרגיה אלו מותקנות היום במאות מגדלי משרדים ובמרכזים
מסחריים ברחבי הארץ .המערכות מבוססות על מדי אנרגיה מתוצרת
חברת סימנס ומתוכנת ניהול והפקת חשבונות שפותחה ע"י חברת התוכנה
בקבוצת קונטאל.
התקנת מערכת מדידת אנרגיית הקירור וחשמל מ"א בקדימה נועדה על
מנת לקבל נתוני צריכה אמיתיים של כל צרכן וצרכן במבנה .מערכת מיזוג
האוויר במבנה ,מבוססת על מערכת מקררי מים )צ'ילר( שמספקת מים קרים
לצרכנים ומים קרים לשטחים ציבוריים.
את התפוקה הכללית אנו מחשבים באמצעות מערכת מדידת אנרגיה
ראשית ,אשר מותקנת על הצנרת הראשית של מרכז האנרגיה המספקת
את האנרגיה לצרכנים במבנה.

נוסחה לחישוב
צריכת האנרגיה:

)Q = K * V * (tv-tr
Q: heat flow volume
)k: thermal coefficient = f (tv-tr
v: volume
tv: flow temperature
tr: return temperature

המונה מותקן בקו מים קרים חזרה ומודד את אנרגיית המים הקרים שכל
צרכן צורך .מדידת ספיקת המים ביחידות מטר קוב לשעה ,מתבצעת
באמצעות טכנולוגיה אולטראסונית שמחשבת את הזמן הנדרש לגל
אולטראסוני יציב ומדויק לעבור משדר אולטראסוני למשנהו ,עם כיוון זרימת
המים ונגד כיוון זרימת המים.
Measuring tube

תיאור מערכת המדידה הראשית:

c

c

1

2
1,2 Transducer
c velocity of sound
v flow velocity

v

באמצעות הנוסחאות הבאות מחשבים את מהירות זרימת המים:

L
;
cv

L .... Weglänge
בנוסף הותקנה מערכת מדידת הספק חשמלי למרכז האנרגיה המאפשרת
לנו לדעת את עלויות הייצור באופן רציף וגם לחשב את יעילות המערכת.
לצורך חישוב צריכת מיזוג האוויר החודשית של כל צרכן וצרכן ,הותקנה
מערכת מניית אנרגיה בכל יחידת דיור או חנות .מטרת מערכת המנייה הינה
לוודא כי כל צרכן משלם עבור צריכתו בפועל ,בהתאם למדידה שמבצע
מונה האנרגיה .באופן עקיף ,מערכת המנייה מאפשרת לצרכן לכלכל את
צעדיו בנושא צריכת מיזוג אוויר על מנת לחסוך באנרגיה .מערכת מדידת
צריכת האנרגיה מבוססת על מוני אנרגיה מתוצרת "סימנס" ,מדגם UH50
המבוססים על טכנולוגיה אולטראסונית.

c .... Schall  Geschwindigkeit

t  t 2  t1 

L2
L2
2 2
c
v



;
;
t1 * t 2
c2  v 2
2 *v
* t1 * t 2
L

t .... Laufzeit
 – Lמרחק
 – Cמהירות הקול
 - vמהירות זרימת מים
 – tזמן פעולה

t1 * t 2 

 t 

t * L (t 2  t1)* L
 v

2 * t1 * t 2 2 * t1 * t 2

ובאמצעות הנוסחה מחשבים את ספיקת המים:

q = V x A m3/h

כאשר - q :ספיקת המים  :Aשטח חתך הצינור
12

t2 

L *(c  v)  L *(c  v) 2 * L * v
; 2 2
)(c  v)*(c  v
c v

v .... Fließ  Geschwindigkeit

L
;
cv

t1 
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יתרונות השיטה
האולטראסונית:
.1
 .2ללא חלקים נעים  -תחזוקה נמוכה מאוד.
 .3מפל לחץ מינימאלי.
 .4טווח דינאמי רחב למדידת ספיקה.
 .5יכולת לזהות זרימה אפסית.
 .6התאמה לקוטרי צנרת קטנים וגדולים.
 .7התאמה לכל סוגי המים.
 .8אין דרישה לקטעים ישרים לפני ואחרי המונה.
 .9אי תלות במוליכות החשמלית של המים.
 .10צריכת זרם נמוכה
 .11אי תלות במשטר הזרימה )טורבולנטית/
מדידת זרימה לפי עיקרון ”.TIME TRANSIT

.12

למינארית( ,בחירת מונה בעל קוטר נמוך יותר
לספיקה נתונה.
המונה מדויק ומכויל ועומד בתקן
.CLASS2 EN1434

<<< המשך בעמוד הבא
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<<< המשך מהעמוד הקודם

בחדר הבקרה קיימת מערכת בקרה למניית אנרגיה הכוללת
תוכנה אינטרנטית EnereWeb2 .הינה מערכת ייעודית אשר
מטרתה לשלוט ,לאסוף לאחסן ולנהל נתוני צריכת אנרגיה
)חימום ,קירור ,חימום/קירור( במערכות מיזוג אויר ולבצע חלוקת
עלויות ייצור אנרגיית מ"א בין המשתמשים השונים ,בהתאם
לצריכתם בפועל.
טכנולוגיה עדכנית של שימוש באינטרנט ) Cloud based
 ,(serviceהמאפשרת גישה ושליטה על כל הנתונים מהבית או
כל מקום בעולם ומכל מחשב או טלפון חכם.
התוכנה מאופיינת במאפיינים הבאים:

נתוני צריכת האנרגיה ונתונים נוספים מועברים ממדי
האנרגיה והחשמל במגדל אל המחשב המקומי )LOCAL
 (CONNECTORאשר מעביר את הנתונים אל שרת בענן
באמצעות .OPC SERVER
מאחר והמערכת מבוססת על טכנולוגיית תקשורת ,OPC
קצב התקשורת וזמן קריאת נתוני האנרגיה מכל הצרכנים
במגדל הינו מהיר.
גיבוי הנתונים מתבצע בענן.
שמירת נתונים בענן מבטיחה אמינות ברמה גבוהה.
לא נדרש לבצע התקנה של המערכת באתר המשתמש.
לא נדרש מחשב ייעודי למערכת ,ניתן לגלוש לתוכנה ישירות
מהדפדפן בכל מחשב קיים.
התוכנה מחשבת את עלות  KWHאו  T.Rמ"א בהתאם לקריאה
רציפה של מונה החשמל ומונה אנרגיה מ"א ראשיים.
תוכנת  ENERWEB2מאפשרת הפקת חשבונות צריכת מיזוג
אויר לדיירים ולשטחים ציבוריים באופן מדויק.
המערכת מאפשרת תצפית קריאת מדי אנרגיה בתקשורות
שונות ובפרוטוקולים מגווניםM-BUS,MODBUS/RTU ) ,
 (,BACnet/MSTPמדי חשמל בתקשורת  ,MODBUS TCPבקרים
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שונים בפרוטקול תקשורת  MODBUSמדי ספיקה בתקשורת ,מדי מים
פולסים או בתקשורת .הדגימה מתבצעת כל שעה או זמן מוגדר אחר.
המערכת מאפשרת תצפית וקריאה רציפה כל שעה או זמן מוגדר אחר
של עלות ייצור אנרגיה חשמלית בתעריפי עונה וזמן )תעו"ז( ,ממדי חשמל
המודדים את מרכז ייצור אנרגיית הקירור.
המערכת כוללת מנגנון ניהול התראות ושליחתם לכתובות מייל מוגדרות.
חברות קונטאל וסימנס מובילות היום את תחום מדידת האנרגיה והחשמל
למתקני מיזוג אוויר וחיוב צרכנים לשוק ה  HVACולתעשייה בארץ .המערכות
כוללות מדי אנרגיה אולטראסוניים ,מדי אנרגיה אלקטרומגנטיים ומדי ספיקה
אלקטרומגנטיים בתחום רחב של ספיקות וקטרים.

בקרה תהליכית

חדש מקונטאל!

החכרת אנלייזרים
לניטור רציף
כניסת חוק אוויר נקי והיתרי הפליטה הנדרשים ,מחייבים
מפעלים רבים להתקין מערכות ניטור רציף בארובות
לגזים ,חלקיקים וספיקה ) (CEMSומערכות אגירת
נתונים ).(DAS
חברת קונטאל ,שהינה מהחלוצות והמובילות בתחום
הניטור בארץ ,נציגה בלעדית של  ABBו,DURAG -
מאפשרת ללקוחותיה החכרה של המערכות לתקופות
שונות.

ההחכרה כוללת:
אספקת האנלייזרים ומערכות הדגימה מהיצרנים המובילים בעולם ABB ,DURAG :ועוד.
זיווד האנלייזרים בארונות  /חדרים ואספקה עד לשטח ,התקנתם באתר והפעלתם.
אחריות על העברת נתוני האנלייזרים לרשויות והקמת אתר אינטרנט במידת הנדרש.
בדיקות קבלה למערכת )בשיתוף מעבדה מוסמכת( ובדיקות שנתיות.
שירות במתכונת  ,24/7כולל החלפת חלפים ,כיולים וכל הנדרש להפעלת המערכת בזמינות הנדרשת
עפ"י חוק אוויר נקי.
שיטה זו ,שקונטאל היא החלוצה בהובלתה ,חוסכת ללקוח את עלויות הרכישה הגבוהות ומאפשרת
ללקוח שקט תעשייתי בכל הקשור למערכות הניטור .השיטה מאפשרת ללקוח לנצל את הידע המקצועי
של קונטאל ,את הניסיון הרב שנצבר במאות מערכות המותקנות בארץ ואת הזמינות של צוות הטכנאים
בפריסה הארצית.

OC
, V es
2
O l
, S ica
CO Part

נשמח לעזור במידע נוסף ככל שיידרש
קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ
יובל אייל–
ניידyuvale@contel.co.il 054-9260307:
www.contel.co.il
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הידעת?
 - ABB ANALYZE ITתוכנה שתנהל את
מערכת האנלייזרים במפעלך
מאת :יובל אייל

תוכנת  ANALYZE ITהינה תוכנה אשר
פועלת ברשת ה  ETHERNETהמפעלית
ומאפשרת שליטה מרחוק בכל אנלייזר
בתהליך בארובות במחשבים מרוחקים
ברשת ,בכל נקודה ונקודה במפעל ואף
במרכז השירות של  ABBבגרמניה.
המערכת הבסיסית נקראת REMOTE
 HMIומאפשרת לתפעל את האנלייזר
ע"י העתקת מסך האנלייזר למחשב
ברשת ,לכייל את האנלייזר עם גזי כיול או
תאי כיול ,לבצע דיאגנוסטיקה ,להיכנס ל
 LOGההתראות ובעצם לבצע מרחוק את כל מה שניתן מהאנלייזר
בזמינות של  24/7וללא הצורך בטיפוס לארובה.
ייחודה של התוכנה הינו אכן באפשרות לשלוט ולראות את מסך
האנלייזר במחשב ולא רק לקבל נתונים כגון אנלוגיות ודיגיטליות
)קריאת האנלייזר ,תקלה וכדומה(.
נוסף על כך ,המערכת מאפשרת לטכנאי לראות את האנלייזרים
במפעלים אחרים שבאחריותו )כדוגמת טורבינות הגז בחברת חשמל
שם מותקנים כ  20אנלייזרים של  (ABBוניתן לשלוט ולראות את
נתוניהם מרחוק.
כמו כן ,ניתן לקבל נתונים נוספים של מכשירים
בסיבת האנלייזרים )בד"כ מדי חלקיקים ,ספיקה,
טמפרטורה ולחץ( הנדרשים גם הם לצורך אספקת
הנתונים לרשויות בצורה מנורמלת .נתונים אלו
מתקבלים ע"י כרטיסי  IOהנמצאים באנלייזרים
ומאפשרים לקבל בהם את הנתונים ולהעבירם
לתוכנה.

הנוהל ) (95%ועוד .כמובן שהתוכנה מוטמעת במפעלים תוך הקפדה
על אבטחת המידע הנדרשת בכל מפעל ומפעל ומאפשר הרשאות
ואשרות כניסה לאנלייזרים וביצוע פעולות בהם לפי הרשאות וקוד
משתמש.

התוכנה זוכה להצלחה רבה והותקנה במפעלים רבים:
נשר רמלה – )כ  40אנלייזרים( ,תרכובות ברום )כ  20אנליייזרים(,
חברת חשמל )שבה הותקנו לאחרונה עשרות אנלייזרים בטורבינות
הגז ורובם מחוברים לתוכנה( ,רותם דשנים ,נשר הר טוב ,אקוסול
ועוד.

שדרוגים אפשריים במערכת הינם:
 - ANALYZE IT EXPLORERמאפשרת לראות את
כל האנלייזרים במסך אחד כולל התראות ,קריאות,
גרפים ועוד.
 - SMS/EMAILמאפשרת לשלוח מסרונים ודוא"ל
לפי הגדרות לבחירה
 – QAL 3מאפשרת לעקוב בצורה אוטומטית אחרי
ביצועי האנלייזרים לפי "דרישות המשרד להגנת
הסביבה – נוהל ניטור רציף  ,"2011כולל סטיות
באפס ובתחום בין כיול וכיול ,זמינות האנלייזר,
שמירה והתראה על חריגות מהזמינות הנדרשת לפי
16

לפרטים נוספים -יובל איילyuvale@contel.co.il ,054-9260307 :

בקרה תהליכית

קונטאל סיפקה אנלייזרים
למתקן טיפול טרמי בגזי פליטה למפעל
מכתשים אדמה ברמת חובב
מאת :יובל אייל

קונטאל סיימה לאחרונה אספקה של
מערכת אנלייזרים למפעל מכתשים
ברמת חובב ובאשדוד .אספקה זו הינה שנייה לאחר שחדר ראשון
סופק ב .2008
עם עליית המודעות לנושא איכות הסביבה ,מפעלים רבים מקימים
כיום מתקנים אשר אליהם מתחברות ארובות המפעל ואשר תפקידן
להפחית את הפליטות.

סוגי המתקנים הינם בעיקר:
RTO- REGENERATIVE THERMAL OXIDIZER
TOU THERMAL/CATALYTIC OXIDIZER UNIT

למתקנים אלו מגיעים הגזים מארובות המפעלים עם מרכיבים
אורגניים רבים ,חלקם ברמות שעלולות להגיע לרמת הנפיצות )(LEL
ולגרום לפיצוץ או לחמם ולגרום נזק לקטליסט.
מהירות המדידה הינה קריטית במדידה זו וכמו כן יש צורך לזהות את
המרכיבים האורגניים ולהתחשב בכך שלכל אחד מהם RESPONSE
 FACTORשונה במכשיר.
שיטת המדידה המקובלת לצורך מדידה זו הנה בעזרת גלאי FID
) (FLAME IONIZATION DETECTORאשר משתמש בלהבה

אשר שורפת את המולקולות של המרכיבים האורגניים הנמצאים
בזרם הדגימה.
גז הבעירה הנו מימן ובעזרת
להבה זו משיגים תופעה של
קשרי מימן פחמן ,מתקבל
זרם חשמלי שנמצא ביחס
ישר לכמות קשרי מימן פחמן.
חברת קונטאל ושותפתה
העסקית  A B Bסיפקו
לפרויקט זה אנלייזרים מדגם
 MULTI FID 14ממשפחת
 ADVANCE OPTIMAהן
לכניסת המתקן והן לארובה
כדי לזהות את רמות ה TOC
הנפלטות.

למודול  FIDיתרונות רבים וביניהם:
זמן דגימה מהיר ביותר -כשנייה ,לעומת שיטות אחרות כגון
סנסורים קטליטיים שבהם הזמן הוא למעלה מ 10-שניות.
 כיול אוטומטי לאפס ולתחום.
 אפשרות לשליטה מרחוק בתקשורת  ,ETHERNETדבר שעוזר
בהקטנת זמני ההפסקה ,גורם קריטי מכיוון שכאשר המכשיר אינו
עובד -יש צורך לפלוט את הגזים לאטמוספרה.
 המערכת מחוממת כולה ל 180 -מעלות ,כך שנמנע עיבוי של הגז.
 אישור  TVUגרמני עם זמן עבודה של למעלה מ.99%-
נוסף על כך ,סיפקה קונטאל לארובה חדר אנליייזרים המכיל אנלייזר
מדגם  FTIR –NTהמזהה עד  12גזים שונים ,אנלייזרים לחלקיקים
העובד בשיטת  SCATTERD LIGHTוספיקה אולטרא סוני ,שניהם
מתוצרת .DURAG
התכנון וביצוע המערכות נעשה במפעל הייצור של קונטאל.
כל הציוד שסופק נושא אישורי תקן  TUVו  MCERTSכנדרש כיום
עפ"י נוהל ניטור רציף של המשרד להגנת הסביבה.
הפעלת הציוד נערכה במהירות ע"י צוות מקומי של קונטאל מסניף
עומר שכלל  4טכנאים שעבדו מסביב לשעון בכדי להפעיל את
המערכת במהירות הנדרשת ע"י הלקוח.
לאחרונה ,סיפקה קונטאל עשרות מערכות ללקוחות רבים ,הן
בארובות תחנות כוח והן למתקנים כימיים עם תחומי מדידה נמוכים
לצרכי איכות הסביבה והן בכניסת המתקנים עם תחומי מדידה של
אחוזים לצרכי הגנה מפני התפוצצות ולבקרה.

לפרטים נוספים -יובל איילyuvale@contel.co.il ,054-9260307 :
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בקרה תהליכית

מרווה קיטור

אפיון ושימושים Mascot
VSD Variable Spray Desuperheater
מאת :שמואל לסמן
מקור האנרגיה לשינוי מצב צבירת המים
והפיכתם לקיטור ,מושתת בעיקר על שריפת
דלקים כדוגמת מזוט ופחם ,ולאחרונה ,עם המעבר לשימוש בגז
טבעי ,גם בתהליכי מחזור משולב בו מועברים גזי הפליטה הלוהטים
של טורבינת הגז דרך מחליף חום ליצירת קיטור ,וכך החום השיורי
מנוצל להפקת קיטור ללא תוספת נוספת של דלק .מחליף חום מים/
גזי הפליטה מעלה את טמפרטורת המים עד הפיכתם לקיטור רווי.
בשלב שני מוסט הקיטור למשחן המעלה את טמפרטורת הקיטור
ומפחית את הלחות למניעת הרס להבי הטורבינה .השליטה על
איכויות הקיטור טרם כניסתו לטורבינה מתבצעת באמצעות מרווה
הקיטור ) (Desuperheaterהמשמש לאפליקציית Turbine By -
 ,passשהוא תהליך הסטת ספיקת הקיטור מלהבי הטורבינה ,תוך
הדמיית העומס התרמי של הטורבינה .עם הגעת טמפרטורת הקיטור
מול הלחץ לאיכות השחון הרצוי יוסט הקיטור לכיוון טורבינת הקיטור
המחוברת לגנרטור לייצור חשמל ,אשר יפיק אנרגיה חשמלית נוספת.
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תפקיד נוסף מיועד למרווה בעת דרישה לעצירת פעולתה של
טורבינת הקיטור לצורך תחזוקה יוסט זרם הקיטור תוך הדמיית
העומס התרמי ובכך יואט קצב הסל"ד עד לעצירה מוחלטת ללא
הפעלת כוחות מכאניים העלולים להפר את האיזון הצירי ולגרום
בנוסף נזק ללהבים.
ייעודו הנוסף של מרווה הקיטור הוא לשימוש ולהתקנה במפעלים
כימיים ופטרוכימיים הצורכים קיטור רווי בלחץ קבוע ויציב במורד
הזרם.
תהליך הרווית הקיטור דרוש בעיקר בתהליכים של תעשיית הנייר,
תחנות כוח או לייצור תזקיקי דלק.
תהליכים אלו צורכים את אנרגיית הקיטור בתעשייה ודרישותיהם
שונות ,מורכבות ומחייבות עמידות בתנאים קיצוניים ותובעניים .הורדת
טמפרטורת קיטור שחון נחוצה לצורך הגברת נצילות החזק החום,
והרחבת השימוש עם מעבר להפקת אנרגיה בתחנת הכוח גם
לשימושי החלפת חום בתהליכים אחרים.

בקרה תהליכית

המרווה מתוכנן לבצע מספר פעולות בו זמנית:
)א( הפחתת לחץ הקיטור
)ב( הורדת עומס הרעש
)ג( הורדת טמפ' הקיטור מהנקודה השחונה אל הרוויה
מרווה הקיטור יפחית את טמפרטורת הקיטור השחון עד הגעתו
כמעט לנקודת הרוויה .סמיכות טמפרטורת הקיטור לנקודת ההרוויה
) (Saturationמאפשרת מעבר חום אופטימאלי ,ובכך מובילה חיסכון
ניכר של אנרגיה.
עיקרון הפעולה מוגדר בשני אופנים:
)א( Fixed Nozzle
)ב( Variable Nozzle
אפקטיביות שיטת ההזרקה והערפול מיושמת כאשר לחץ הקיטור
וספיקתו קבועים .מי הקירור מוזרקים לתוככי הקיטור השחון דרך
דיזה ) ,(Nozzleהמערפלת את המים לרסיסים זעירים .רסיסים אלה
משנים את מצב הצבירה מנוזל לגז במצב רתיחה .כמות האנרגיה
הדרושה למעבר בין מצבי הצבירה גורמת לירידת טמפרטורת השחון
והמרתו לקיטור רווי.
שיטת ההרוויה הנפוצה ביותר הינה שיטת ה .Spray Nozzle-לחץ
מי הקירור המוזרקים לתוככי הקיטור מחויב להיות גבוה מעל לחץ
הקיטור בכ 4-אט“מ תוך מניעת היווצרותם של תנאי קוויטציה
מערכת זו מבקרת את ספיקת מי הקרור המוזרקים ומחייבת
בהתקנת תחנת הפחתת לחץ ובחיישן טמפרטורה לקביעת ה Set
 .Pointכמובא בתרשים מטה ,בתרשים מס' .1

כמות האנרגיה הדרושה למעבר בין מצבי הצבירה גורמת לירידת
טמפרטורת השחון והמרתו לקיטור רווי .בנוסף מצויד מכלול השסתום
ב  Trimלהפחתת רעשי הזרימה ולמניעת היווצרות תנאי .Cavitation
מערכת זו מותאמת במיוחד ל .Valve Turbine by pass syste

ממקם השסתום
Smart Positioner SVI2AP,SVI 1000
באפשרותנו לספק מכשור שדה ,העומד בתקנים מחמירים ותומך
בתקשורת  HARTעבור שסתומי בקרה המופעלים פניאומאטית.
המוצר המשופר מספק למשתמשים פתרון חסכוני ,פשוט
ואוניברסאלי ,המיועד להתקנה על-גבי שסתומים בתנועה קווית
ובתנועה סיבובית וניתן להתקנה על-גבי שסתומי הבקרה של
היצרנים השונים.
לצורך כך פיתחה חברת  GE Masoneilanערכות התקנה מושלמות
מחומרי מבנה איכותיים )פלב"ם( המתאים להתקנה של Smart
 Positioner SVI2AP,SVI 1000על גבי מפעילי חברת Mascot
 piston actuatorsואחרים כמובא בתצלום מטה.

מערכת CSCV
Combined Steam Conditioning Valve
שסתום בקרה משולב ) (CSCVמכיל את כל
הרכיבים הדרושים להפחתת לחצים.
יישום זה מאפשר את הזרקת מי הקירור בנקודה
הסמוכה לאחר הפחתת הלחצים .כתוצאה מכך,
מתקבל ערבוב יסודי של רסיסי מים עם הקיטור.
רסיסים אלה משנים את מצב הצבירה ובעזרת
הפרשי הלחץ ומהירויות הזרימה בין הקיטור
והמים ,מתרחש איוד מהיר של המים המוזרקים.

מערך ניטור איכות תפקוד שסתום הבקרה
מערך ה Smart Valve Interface-כולל את המוצר  SVI2APהתומך
בתקשורת  ,HARTוכן את ה ,FVP-התומך בתקשורת הFoundation-
 .Fieldbusמכשור שדה זה עמיד בכל התקנים המחמירים ,והוא
מאפשר למשתמש לייעל ולשפר את תפקוד המוצר ולקבל החזר
השקעה בטווח זמן קצר .אגירת הנתונים לניטור איכויות תפקודם של
שסתומי הבקרה ומרווה הקיטור תתבצע באמצעות תוכנת ה Valvue
וכן  Valve Awareובנוסף את תוכנת .AMS

תרשים מס' 1

לפרטים נוספים -שמואל לסמן03-9260306 :
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רובוטיקה ופתרונות אוטומציה

קונטאל מתקדמת
בשישה צירים עם FANUC
מאת :אריאל גרופי

קונאטל הנציגה הרשמית של  FANUCבישראל
 - FANUCחברה מס'  1בעולם בתחום הרובוטים בעלת מגוון רחב
של רובוטים בעלי כושר הרמה של עד  2.35טון וזרוע של עד 4.68
מטר המותאמים לשימוש בכל תחומי התעשייה והאוטומציה.
יתרונות השימוש של אוטומציה עם רובוטים תעשייתיים
של :FANUC

איכות:
לרובוטים תעשייתיים של  FANUCיש את היכולת לשפר את איכות
המוצר באופן דרמטי .יישומים מבוצעים בדייקנות ותדירות גבוהים
בכל פעם .רמה זו של עקביות עלולה להיות קשה להשגה בכל
דרך אחרת .הרובוטים של  FANUCהולכים ומשתפרים עם הזמן
וכבר כיום לחלק מהרובוטים המדויקים של  FANUCיש יכולות
חזרתיות של  .+-0.01MMבנוסף ,קונטאל משלבת מערכות ויז'ן
חכמות של  COGNEXעבור פרויקטים יותר מורכבים על מנת
להוסיף "עיניים" לרובוט.

תפוקה:
עם הרובוטים ,התפוקה תגדל באופן מיידי והייצור יושפע מכך
לטובה באופן ישיר מאחר ולרובוט יש את היכולת לעבוד במהירות
קבועה ללא צורך בהפסקה ,שינה או חופשות ,לכן הרובוט בהכרח
מייצר טוב יותר מעובד אנושי.
בטיחות:
בזכות השימוש ברובוטים ,רמת הבטיחות במקום העבודה עולה.
עובדים מועברים לתפקידי פיקוח ,כך שהם כבר לא נדרשים לבצע
יישומים במסגרות מסוכנות.
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חיסכון:
קונטאל ,עם ניסיונה הרב באוטומציה ,תוכל לעזור לך לברר כמה
כסף אתה יכול לחסוך ע"י שימוש ברובוט .בנוסף ,שיפור בטיחות
העובד מוביל לחיסכון כספי ללא חשש לבריאות העובד ועלויות
הביטוח למעסיקים יורדות משמעותית .נוסף על כך ,יש שיפור
משמעותי באיכות המוצר ובשביעות רצון הלקוח.
באמצעות השימוש ברובוטים של  FANUCובשילוב צוות
המהנדסים המנוסה של קונטאל ביצענו כמה וכמה פרויקטים
וביניהם:
• בדיקת איכות היצור של מעגלים מודפסים.
• פרוקטי .PICK & PLACE
• פרוקטי משטוח ).(PALLETIZING
• פרויקטים לטיפול גמר במתכות – ציפוי זהב וכד'.

ניהול הייצור ITS

קונטאל  ITSוהמפעל החכם

באמצעות מערכת הPlant# Sharp MES -
מאת :קובי צדף

כבר כמה גליונות שלא עדכנו על המתרחש בקונטאל  ITSובעולם
ניהול הייצור והמפעל החכם ולכן בכתבה הקצרה נכלול את תקציר
הפרקים הקודמים ,או בקיצור ,נספר לכם מה הפסדתם.
 ITSהינה נושאת הדגל בכל הקשור ליישומים של מפעל חכם
בישראל ובאמצעות מערכת התוכנה המתקדמת
אנו מאפשרים למפעלים לחבר את נכסי המפעל השונים )מכונות,
רובוטים ,ראייה ממוחשבת ,מוצרים וכד'( לכדי מערכת אחת כוללת
אשר מנטרת את פעילות כל הנכסים הללו ומשפרת את הניצולת
בכל אחד ואחת מהם.
לאחרונה ,עלו מספר מפעלים לאוויר עם מערכת ניהול הייצור MES
) (Plant Sharpוהפכו למפעלים חכמים על ידי כך שקיבלו כלים
לשיפור הניצולת של נכסי הארגון ואפשרות לחיבור כל נכסי הארגון
למערכת )מוצרים ,מכונות ,רובוטים ואנשים(.
Plant Sharp

להלן רשימת המפעלים החדשים שהצטרפו למהפכת
ה:Industrie 4.0-
<<< באוגוסט עלתה חברת תדביק עם שני מפעלי הדגל שבאזור
התעשייה בתרדיון
מערכת ניהול הייצור בתדביק הינה מערכת גדולה ומורכבת אשר
כללה ביצוע התאמות ייחודיות לאופן הייצור המאופיין בתדביק וכמו-
כן המערכת כוללת ניהול מלאי בהיקף רחב ,תפקיד שבדרך כלל
מבוצע ע"י מערכות מומחה לתחום אך עקב המורכבות הגבוהה
בחרנו לבצע זאת תחת מערכת ניהול הייצור ,במודול שפותח במיוחד
עבור תדביק.
כמו-כן ,מערכת ה MES -בתדביק משולבת עם מערכת זימון הייצור
מבית  Planitאשר עושה שימוש בבסיס הנתונים של מערכת ה MES
כדי לספק ערך תפעולי ולאפשר למחלקת התפ"י לתכנן ולעקוב
אחר המתרחש בייצור ,בזמן אמת.
<<< עוד באוגוסט ,עלתה לאוויר מערכת ניהול הייצור Plant Sharp
במחלבת יטבתה מקבוצת שטראוס.

עלייה לאוויר זו הינה השישית במספר בתוך קבוצת שטראוס
לאחר שהעלינו לאוויר בהצלחה את שאר מפעלי החברה בישראל
)שטראוס מלוחים ,שטראוס קפה ,שטראוס סלטים ,שטראוס
מחלבה ,שטראוס עלית ממתקים(.
<<< בחודש יולי עלה לאוויר מפעל נוסף של חברת נטפים בארה"ב.
עלייה לאוויר זו בוצעה על ידי צוות נטפים בעצמם וללא עזרת קונטאל
והסתיימה בתוך שבוע ,כולל הדרכות המפעילים באתר.
עלייה לאוויר זו מצטרפת למפעלים רבים של נטפים שכבר עובדים
עם מערכת ה MES-וזאת לאחר שבשנתיים האחרונות עלו במפעלי
נטפים בעולם כבר מעל עשרה מפעלים לאוויר עם מערכת ה Plant
Sharp

<<< בחודש אפריל היה זה מפעל המתוקים של שטראוס )מפעל
עלית( שהצטרף גם הוא לשאר מפעלי הקבוצה ומעתה יכולים אף
הם לייצר לנו יותר ממתקים וביתר יעילות.
<<< עוד באפריל ,עלה לאוויר מפעל נוסף של נטפים – בריינוסה
מקסיקו
<<< מוקדם יותר באותה השנה ) (2016עלו לאוויר גם מפעלי נטפים
בצ'נאי וברודה ,הודו
<<< גם חברת אליין טכנולוגיות הצטרפה לקהל לקוחותינו עם
מערכת ניהול הייצור מבית  ,Rockwell Automationמערכת
ה .ProductionCentre MES-חברת אליין הינה חברה אמריקאית
עם טכנולוגיה ייחודית ליישור שיניים דנטלי והמפעל שלה בישראל
מייצר מערכות לסריקה ומיפוי תלת מימדי של חלל הפה על מנת
ליצור תוכנית ממוחשבת לייצור תבניות יישור השיניים בצורה
אינדיווידואלית.
בחודשים הקרובים צפויים חברת המדיקל אקווה-שילד
) (EquaShieldוחברת המזון קבוצת יבנה להצטרף למהפכת המפעל
החכם ) (Industrie 4.0ולעלות לאוויר עם מערכת ה ,Plant Sharp
נאחל להם ולנו הרבה בהצלחה בדרכינו המשותפת.
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מה חדש במיטב-טק ?
מאת :ישראל וולק
עם תחילתו של הרבעון האחרון של שנת  2016נעיף מבט אל העושים במלאכה ואל מעשי ידיהם.
מיטב-טק גאה בעשייה פורייה רצופת שנים של מוצרים מן השורה הראשונה בתחום בקרת מערכות מיזוג האוויר ).(HVAC
מחלקת השיווק מזינה באופן קבוע את מחלקת הפיתוח בדרישות פיתוח חדשות למוצרים שאמורים לקדם את החברה ולשמור על
מקומה המכובד בין יצרני וספקי בקרת מיזוג האוויר בארץ ובעולם.
היכולת שלנו כחברה להגיב במהירות וביעילות לשינויים ולחידושים החלים בתחום בקרת המיזוג ,ובתחום החיסכון וההתייעלות האנרגטית,
שתופס מקום נכבד ברוב הפרויקטים ,ורמת השרות והתמיכה הטכנית הגבוהות ביותר שלה זוכים לקוחותינו ,מקנה לנו יתרון משמעותי
על פני יתר העוסקים בתחום זה בארץ ובעולם.
הנושאים העיקריים שבהם אנו עסוקים בתקופה האחרונה כוללים:
* איחוד רוב דגמי הטרמוסטטים השקועים
* איחוד רוב דגמי הבקרים בתקשורת
* בקרים חדשים בתקשורת ) MODBUS IPאטרנט(
* סדרה חדשה של טרמוסטטים מתקדמים בעלי מסך מגע
* שילוב רגש  CO2בטרמוסטט חדר ובקרת אוויר צח
איחוד טרמוסטטים שקועים לדגם Super

במשך השנים הרבות פיתחנו ויצרנו דגמים רבים מאוד של טרמוסטטים להתקנה תה"ט
שמותקנים בעיקר בבנייני משרדים ,מבני ציבור שונים ובתי מלון .ריבוי הדגמים מצד אחד
נוח משום שלכל הגדרת מפרט או דרישה קיים הדגם המסוים המתאים לתכונות הנדרשות.
בשיטה נוחה זו רמת המלאי הנדרשת גבוהה יחסית.
בשנים האחרונות איחדנו את כל הדגמים ל  2דגמים אוניברסליים .אחד ב  230Vוהשני
במתח נמוך  ,12Vשלמעשה ע"י תכנות עונים על כל האפשרויות שהיו קודם לכן.

נכון! הדבר דורש מעט יותר תשומת לב של הקבלנים לדרישות המפרט ,ויותר תמיכה
טכנית מצדנו ,אולם האחוד וצמצום המלאים משתלם לכולם.

אחוד דגמי הבקרים בתקשורת לדגם אחד Super
בדומה לאחוד שנעשה בתחום הטרמוסטטים ,כך עשינו עם הבקרים בתקשורת מסדרת
ה  .CTUפיתחנו כרטיס חדש שמשלב יחדיו את החלק של הבקר ואת כרטיס הכח
)ממסרים ושנאי .(24V
הבקר החדש שנוצר הוא בקר אוניברסלי שמכיל את כל האפשרויות והשילובים הקיימים
בבקרת יח'  F.C.Uאו יח'  A.Wהקיימות בשוק.

יצרני היח' בארץ ,ובעיקר אלקטרה שמספקת מזגנים לרוב הפרויקטים בארץ ,משתמשים
בבקרים אלו באופן קבוע.
מבחינת היועצים והקבלנים אין ספק שפתרון זה של בקר אחיד אוניברסלי מקל על החיים,
הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.
ניתן לחבר ברזים פרופורציונליים או ברזי .ON/OFF

ניתן לחבר גופי חימום בדרגות רגילות ,בדרגות בינריות או חימום רציף ,הכל בבקר אוניברסלי
אחד.
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בקרים חדשים בתקשורת (ETHERNET) MODBUS IP
בקרים בתקשורת  IPנועדו לחבור ישיר לרשת ה  ETHERNETהמקומית ע"י כבל
רשת ישירות לנקודת הרשת המקומית.
חבור בקרים לרשת  IPהוא פשוט ומהיר ועם " "0תקלות.
בהמשך לפנייתם של נציגי מפעלי ים המלח ,קידמנו מוצר זה שהיה כבר בשלבים
מתקדמים של פיתוח וסיפקנו בקרים ליח' מיזוג האוויר שנמצאות בשימושם השוטף
בתקשורת .MODBUS-IP
הבקר מסופק עם כתובת  IPמפעלית שניתנת לשינוי באופן עצמאי ע"י המשתמש.

הבקר הנ"ל הפך לסטנדרט של מפעלי ים המלח.

טרמוסטט מסך מגע מסדרת MTS

גולת הכותרת של השנה האחרונה ושל המוצרים החדשים הוא הטרמוסטט המדהים
ביופיו ובתכונותיו ,בעל מסך מגע כהה עם כיתוב בהיר ,שמיועד להתקנה תה"ט.
הטרמוסטט ישווק בשחור ובלבן.
הטרמוסטט מסך מגע החדש יהווה סידרה חדשה ) (MTSויופיע ב  230Vוב ,12V

וכמו כן כפנל הפעלה לבקרים בתקשורת.
המוצר כולו הוא פרי פיתוח ותכנון ארוך ומדוקדק ,שכולל את הכרטיסים האלקטרוניים,
מסך המגע ותבניות הפלסטיקה.
לשוק הביתי יהיה דגם שיחליף את הדגם הוותיק  ERT2200שמיועד למזגנים ,ויכלול
את כל הפונקציות לנוחיות המשתמש כולל שעון שבת ,הפעלת תאורה ,מצב שינה
וכד'.

שילוב רגש  CO2בפנל מסך מגע לבקרים
כשלב נוסף בפיתוח מסך המגע ,ביצענו שילוב של רגש ) CO2דו תחמוצת הפחמן(
בפנל החדש.
שילוב רגש  CO2בפנל הבקר מאפשר בעזרת תוכנה מתאימה לבצע שליטה
מליאה ומדויקת על הספקת האוויר הצח.

בשלב ראשון-בקרת אוויר צח לחדר ע"י ויסות דמפר חשמלי המוזן מבקר החדר.
בשלב שני-עיבוד נתוני ה  CO2הקומתיים המתקבלים מהחדרים באופן רציף וטיפול

ביח' האוויר הצח הקומתיות.
פרויקטים בשיטה זו נמצאים בימים אלו בעבודה .בנק ישראל ואלתא אשדוד.
בנוסף לשילוב רגשי  CO2בפנל החדר ,קיים כמובן בפנל רגש טמפ' והכנה לרגש
לחות.

לפרטים נוספים -ישראל וולק סמנכ"ל שיווק ומכירות ישראל 03-9626462
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ניטור גזים ונוזלים
לנו הפתרון הנכון עבורך!
קונטאל מבצעת פרוייקטים ומספקת ציוד ומערכות בקרה ,אוטומציה וניטור גזים ונוזלים.
במסגרת הפרוייקטים ,קונטאל מבצעת אפיון מפורט ,תכנון וייצור לוחות ,ייצור מערכות
דגימה וחדרי אנלייזרים ,כתיבת תוכנה ויישומה ,אינטגרציה ,תיעוד ,עבודת התקנה ,הפעלה
ושירות למאות לקוחות.
אתרי קונטאל בפריסה ארצית:
מרכז -פארק המדע רחובות ,ראשל"צ ,פארק דניב פ"ת
דרום– עומר ,ב"ש צפון– פארק תעשיות בר לב
שותפינו העסקיים בתחום ניטור גזים ונוזלים ובקרת תהליכים:

אלקטרומכניקה ובקרה בע"מ

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ
דוא"לanalytical@contel.co.il :

פורטל שיתוף הידעwww.contel.co.il :

