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על קבוצת קונטאל

חברת קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ נוסדה לפני 54 שנים ועוסקת בביצוע פרוייקטים ובאספקת מערכות וציוד 

בתחומי האוטומציה התעשייתית, בקרת תנועה ורובוטיקה, בקרת מיזוג אוויר, בקרת מבנים ובקרת תהליכים.

במהלך השנים הרחיבה קונטאל את פעילותה לתחומים משלימים וסינרגטיים בתחום הבקרה התעשייתית ובקרת 

מיזוג אוויר והיא כוללת כיום קבוצת חברות, כולן מהמובילות בישראל בתחומי פעילותן:

קונטאל I.T.S עוסקת בפיתוח ויישום תוכנות לניהול רצפת הייצור.

הידרוקום מערכות שליטה ובקרה מתמחה בבקרת מערכות מים ומציעה את תוכנת ההידרו-סקאדה לניהול מערכות 

מים גדולות ובראשן מערך המים של מדינת ישראל.

מיטב טק יצרנית ציוד פיקוד ובקרה למתקני מיזוג אוויר.

קונטאל אלקטרומכניקה מייצרת לוחות חשמל ובקרה לתעשייה.

MMTS המשווקת מערכות ל"סוף קו" של מתקני ייצור ומתמחה באריזה וסימון.

קבוצת קונטאל מונה כיום כ 240 עובדים. מרכז החברה נמצא בפארק דניב בקריית אריה, פ"ת 

ולה סניפי תמיכה ושירות בדרום הארץ )עומר( ובצפונה )פארק בר לב(.

קונטאל פועלת בישראל עם שותפים עסקיים מהמובילים בעולם בתחומם, ביניהם:

Siemens Building Technologies, Rockwell Automation/Allen-Bradley, Fanuc, ABB-Analytical, 

 Durag, GE/Masoneilan, Carel, Oventrop, Ados, Barcol-Air, Cognex, Stober, JVL and others.

,ISO 9001:2000 קונטאל מוסמכת על ידי מכון התקנים הישראלי לפי תקן אבטחת איכות

תקן ניהול סביבתי 14001:2400 ותקן ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 18000:2007.

מערכות מתקדמות לבקרת מיזוג אוויר
אלקטרומכניקה ובקרה בע"מ
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אתגרים בריצפת הייצור הם התשוקה שלנו.

יותר ויותר יצרנים מתמודדים עם אתגרים תחרותיים המאלצים אותם לאמץ טכנולוגיות אוטומציה ובקרה חדישות 
לרצפות הייצור שלהם. השקעות באוטומציה הן המפתח לחברות יצרניות להגביר את התחרותיות שלהן ולעיתים 
השקעות אלו מייחדות אותן ויוצרות עבורן יתרונות על פני המתחרים. הניסיון המוצלח שלנו בפרויקטים ברצפת 

הייצור של מפעלי תעשייה במשך 54 שנות פעילותנו, עשויים להיות לך ולארגון שלך לעזר רב.

 
כיצד?

- שדרוג מערכות האוטומציה והבקרה של נכסי הייצור יוביל להפחתת העלויות התפעוליות השוטפות.

- חיבור נכסי הייצור בארגון וקישורם למערכת תוכנה לניהול הייצור יגדיל את הפריון של הארגון.

- יישום מערכות ראייה ממוחשבות ישפר את איכות התוצרת הגמורה.

- השקעות הוניות )CAPEX( של הארגון ביישום מערכות רובוטיות בריצפת הייצור עשויות להפחית את העלויות
.)OPEX( התפעוליות השוטפות  

- השקעות בלוחות חשמל חכמים Intelligent MCC'S צפויות להגדיל את זמינות נכסי הייצור, ולהפחית בעלויות   
  תשומות האנרגיה.

- התקנת מערכות ניטור רציפות )CEMS( מאפשרות ייצור בר-קיימא, תוך הפחתת הפגיעה בסביבה.

- שדרוג מערכת בקרת המבנה )BMS( במערכות חכמות בעלות יכולות ייעול אנרגטי - צפויות להפחית באופן

  משמעותי את עלויות התפעול השוטפות )OPEX( ותשומות האנרגיה.

- אנו נעזרים בעשרות שותפים עסקיים - חברות בינלאומיות מובילות, המספקות לנו ציוד מתקדם ואיכותי 

   ומאפשרים לכם - לקוחותינו, להינות מאיכות ביצוע ברמה הגבוהה ביותר ומהציוד הטוב ביותר מסוגו בעולם.

Smart 
Manufacturing

+ בקרה תהליכית

+ בקרת תנועה

+ בקרה תעשייתית

+ תוכנה וניהול היצור

+ ראייה ממוחשבת

+ רובוטיקה

+ פתרונות סוף קו

תחומי מומחיות:

בקרת
מיזוג אוויר

ומבנים

בקרת 
תנועה

ומערכת 
סרוו

מערכות
ראייה 

ממוחשבת
ורובוטים

אוטומציה
תעשייתית

מערכות 
ניטור גזים
ואנליטיקה

בקרת
תהליכים

ניהול
רצפת
הייצור
MES

+ תכנון ויצור לוחות חשמל ובקרה

+ מערכות ניטור רציפות ואנלייזרים

+ בקרת מבנים

+ שסתומי בקרה

+ מוני אנרגיה, מדי ספיקת מים במערכות מיזוג אוויר

+ אביזרי קצה ובקרים לבקרת מיזוג אוויר

+ מערכות הוספה ובקרת לחות
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ווסתי מהירות מנועים

מגוונות  לאפליקציות  מנועים  מהירות  ווסתי  סדרת 
 Rockwell Automation מבוססות ווסתי הדגל של

.PowerFlex 4\5\7 מסדרות
 

בקרים מתוכנתים
Rockwell Automation פתרונות בתחום הבקרה של חברת

קונטאל מציעה מגוון רחב של בקרים מתוכנתים, החל 
 CompactLogix ליישומים זעירים, דרך בקרי Micro מבקרי
ליישומים קטנים-בינוניים, ועד מערכות בקרה כוללות 
לחברה   .ControlLogix מסדרת  הדגל  בקר  באמצעות 
הפועלים  שונות,  מסדרות   I/O מוצרי  של  רחב  היצע 

בתקשורת Ethernet/IP התעשייתית.

HMI מערכות
ופאנלים תעשייתיים

 Rockwell Automation של Factory Talk סדרת פתרונות
לרמה  והן  המכונה  לרמת  הן   HMI תוכנת  הכוללת 
המפעלית, כולל סדרת כלי תוכנה ייחודית לתחקור 

נתונים וניתוח ביצועים ברצפת הייצור.

מתגי תקשורת 
תעשייתיים

מתגי תקשורת תעשייתיים 
המותאמים לצרכי רשת 

הבקרה התעשייתית, 
 Layer 3 -ו Layer 2 -מתגים ב
באמצעות סדרת Stratix של 
.Cisco -ו Rockwell Automation

מערכות בקרה 
DCS תהליכיות

ומבצעת   מספקת  קונטאל 
Turn- שלמים  פרויקטים 

בקרה  מערכות  של   Key

 ,)DCS( תהליכיות מבוזרות
 PlantPax מבוססות מערכת
 Rockwell Automation של 
מהנדסים  צוות  בתמיכת 

ייעודי המתמחה בתחום.

אוטומציה 
תעשייתית

ובקרת הינע
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מנועי סרוו ובקרת תנועה

מנועים  של  רחב  מגוון  הכוללים  סרוו  מנועי 
סיבוביים ולינאריים, בוכנות חשמליות ובקרי 
 Kinetix גבוהה ממשפחת  יכולת  תנועה בעלי 

במגוון רחב של תכונות וטכנולוגיות זמינות.

JVL מנועי סטפר וסרוו

מנועי סטפר וסרוו מוכללים - בעלי פתרון תנועה 
מלא הכולל בקר ואנקודר ביחידה אחת.

STOBER גירים וממסרות

רחב  מגוון  וייצור  בתכנון  מתמחה   STOBER חברת 
של גירים ומימסרות פלנטריות עם BACKLASH נמוך 

כסטנדרט למנועי סרוו.
חברת STOBER מספקת גם פתרון לממסרות פלנטריות 

המשלבות PINION מובנה.
פתרון נוסף וייחודי הינו מנועי גיר אשר נותנים מענה 
בפלטה  החיסכון  בזכות  בנפח  וחסכוני  קומפקטי 

מתאמת בין המנוע והגיר.

TAKTOMAT

חברת TAKTOMAT מתמחה בתכנון וייצור של מגוון 
קבועה  חלוקה  עם  אינדקס  שולחנות  של  רחב 
וחלוקה משתנה. לחברת TAKTOMAT יש גם פתרון 

ייחודי לשינוע ליניארי.
פתרון נוסף וייחודי הינו מודול הרמה וסיבוב.
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מערכות 
ראייה 

ממוחשבת

ראייה ממוחשבת

המצלמות החכמות של Cognex הן המובילות בעולם בתחום הראייה הממוחשבת. 
קיים מבחר גדול של דגמים ליישומים מגוונים בתחומי התעשייה השונים. בעזרת 
של  לשוק  הפצה  ולמנוע  הייצור  איכות  את  לשפר  ניתן   Cognex של  המצלמות 
לבדוק את  OCV מאפשרים  ו-   OCR קריאת הטקסט  אלגוריתמי  פגומים.  מוצרים 
הגבוהה  האמינות  ברמת  האצווה  ומספרי  "פג-תוקף"  הדפסות  ותקינות  איכות 
ביותר. המצלמות החכמות יכולות לשמש גם ליישומים של הנחיה רובוטית, יישומי 

אימות ואיכות הרכבות, בדיקת תקינות נראות המוצרים ועוד. 
ובכך  ואמינות קווי הייצור  Cognex משפרות את נצילות  המצלמות החכמות של 

מפחיתות את עלות הייצור ומסייעות לשיפור התחרותיות של הארגון.

קוראי בר-קוד

כיום  המובילים  הקריאה  יכולת  בעלי  הם   Cognex של  הבר-קוד  קוראי 
בעולם. החברה מספקת מגוון גדול של קוראים נייחים, ניידים ווריפיירים 
)קורא שנותן ציון לאיכות הדפסת ה- Data Matrix(. יישום קוראי הבר-
קוד בקווי הייצור מתאים לתעשיות מגוונות כדוגמת תעשיות פארמה 
לאימות "פארמה קוד" והתאמתו בין העלון והאריזה. בתעשיות המזון - 
אימות תווית/אריזה למניעת מילוי מזון לאריזה לא מתאימה )מאוד מסוכן 
אם מכיל אלרגנים(. בענף האלקטרוניקה - עקיבה אחר המוצרים בתחנות 
השונות, בעולם התעופה והרכב - תיעוד ועקיבה. תעשיות הדפוס - מיון 

ותיעוד במהירויות גבוהות ועוד.

מערכות תאורה ממוחשבות

 - SVL קונטאל הינה הנציגה הרשמית בישראל של חברת
החברה המובילה בעולם בתחום התאורה התעשייתית.

SVL מספקת מגוון פתרונות הארה למערכות ראייה ממוחשבת. 

מוצרי SVL ידועים באיכות התאורה, במגוון הרחב ובשמירה על 
עוצמת ההארה לאורך זמן. לכל מגוון התאורות ניתנת אחריות 
של 10 שנים )למעט תאורות UV להן אחריות לשנתיים(. בנוסף 
לפי  שונות  ובצורות  במידות  תאורות  הזמנת  מאפשרת   SVL

מפרט לקוח.

מערכות ראייה ממוחשבת מבוססות מחשב

- בעלת   Vision Designer ה-   -  Cognex תוכנת הראייה הממוחשבת של 
פתרונות  במתן  רבה  גמישות  מאפשרת  המתקדמים,  האלגוריתמים 
מורכבים לאפליקציות קשות. ה- Vision Designer מאפשר חיבור סנסורים 
שונים ומגוונים, סנסור תלת מימד, מצלמות רזולוציה גבוהה, מצלמות 
מגוונים  תעשייתים  תקשורת  פרוטוקלי  יש  למערכת  ועוד.  תרמיות 
התממשקות  המאפשרים  ועוד(   Modbus TCP/IP, Ethernet IP, Profinet(

קלה אל מערכות הבקרה של קווי הייצור.



8

רובוטיקה
ופתרונות 

סוף קו

FANUC - רובוטים תעשייתיים

קונטאל הינה המשווקת הרשמית של חברת FANUC בישראל 
בתחום הרובוטיקה ומיישמת אפליקציות רובוטיות באמצעות 
הוותק  בזכות  החברה.  של  הידועים  התעשייתיים  הרובוטים 
התעשייתית,  והבקרה  האוטומציה  בתחום  ההנדסי  והידע 
מתקדמים  רובוטיים  וישומים  פתרונות  קונטאל  מספקת 
היחודיים  המוצרים  אחד  התעשיה.  מגזרי  לכל  ומתוחכמים 
שלנו הוא שילוב של פתרונות רובוטיים עם פתרונות אחרים 
הכלולים בהיצע שלנו כגון: מערכות בקרה, ראייה ממוחשבת 
ומערכות ניהול הייצור )MES(. אינטגרציה ושילוב בין המערכות 
שלמים  פתרונות  ללקוחותינו  לספק  לנו  מאפשרות  השונות 

בלווי אחריות כוללת.

פתרונות סוף קו 
ומשטוח

Turn- קונטאל מתכננת ומבצעת פרויקטי
Key לסוף-קו. הפרויקטים כוללים תכנון 

קו  בסוף  ואריזה  והקמת מערכי משטוח 
הייצור.
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חברת MMTS - מערכות אריזה מכפר תבור, הנמנית אף היא על 
קבוצת קונטאל, מספקת פתרונות אריזה וסימון מתקדמים ל"סוף 
קו" של מתקני ייצור. מערכות אלו משתלבות היטב ומשלימות 
את פתרונות האוטומציה והרובוטיקה המסופקות על ידי קונטאל.

מכונת
עטיפה טבעת

מכונת עטיפה טבעת 
מסתובבת אוטומטית. 

אריזת
משטחים
ומערכות 

סימון

מכונת
הודינג סטרץ'

כיסוי משטחים באמצעות 
שרוול סטרץ. 

אפליקטורים

2 סוגי מערכות "הדפס הדבק" 
ו"הדבק". 

מערכת הדפס והדבק מיועדת 
לאריזות משנה כגון: קרטונים, 

חביות, שקים, משטחים, 
יריעות וכו'.

הדפסת והדבקת תוויות בזמן 
או  משטחים  גבי  על  אמת 

קרטונים בגדלים משתנים.

שרוול

שרוול בתהליך של "הלבשה" והצמדה 
של שרוול על פני המוצר.

מכונה
לקשירת משטחים

מכונת קשירה הוריזונטלית / 
ורטיקלית.

HITACHI מכונת סימון

 .Inkjet סימון ע"י הזרקת דיו

רזולוציה גבוהה

סימון בלייזר
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ייצור ואספקה של ארונות 
חשמל ובקרה

ארונות  לקוחותיה  עבור  מייצרת  קונטאל 
תעשייתים  בסטנדרטים  וחשמל  בקרה 
 IEC תקן  לפי  מיוצרים  הארונות  גבוהים. 
וכן לפי  61439- לשוק הישראלי, האירופאי 

תקן UL-508A עבור השוק האמריקאי.

לוחות חשמל, 
פיקוד ובקרה

תכנון ארונות חשמל, 
לוחות בקרה, מכשור, 

תשתיות ותקשורת

קונטאל מספקת שירותי הנדסה מקצועיים 
בתחום התכנון. השירות ניתן על ידי צוות 
הנדסה מנוסה בתכנון ארונות בקרה, ארונות 
I/O וארונות חשמל עד 2000 אמפר, כמו גם 
תכנון  מלאים,   I&C ובקרה  מכשור  תכנון 

חשמל, תשתיות ותקשורת.

 - Inteligent MCC
לוחות חכמים

חכמים   MCC ארונות  מספקת  קונטאל 
 Rockwell מתוצרת  נשלפות  מגירות  בעלי 
Automation. לארונות חלוקה אלו יתרונות 

גבוהה  זמינות  המבטיחים  משמעותיים 
של נכסי הייצור, תחזוקה בעלות פחותה, 
באנרגיה  לחסכון  מגוונות  ואפשרויות 

ובקרה טובה יותר על משאבי הארגון.
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קונטאל ITS מקבוצת קונטאל מספקת פתרונות תוכנה מתקדמים לניהול רצפת הייצור במפעלי 
התעשייה. פרונות אלו מבוססים על שילוב של תוכנות מדף שפותחו ב- ITS עם תוכנות המותאמות

ומפותחות על ידי מנהדסי החברה על פי צרכי הלקוח. בשנים האחרונות, ניתן דגש מיוחד על 
יישום הלכה למעשה של קונספט ה                            )IOT(. פתרונות התוכנה מבית ITS מבטיחים 
שיפור משמעותי בניצול משאבי הייצור של המפעל ואופטימיזציה של ניהול שרשרת האספקה 
שלה. אנו מציעים מגוון של פלטפורמות תוכנה וקישור לנתוני נכסי הייצור, הן מבית חברת 
קונטאל והן של השותפות העסקיות שלנו. הפתרונות מאפשרים יישום מדדי ייצור, עקיבות מלאה 
לאורך תהליך הייצור ושרשרת האספקה, סימון ועקיבה אחר מוצרים - Serialization, וכן ניהול 
האיכות ברצפת הייצור. הפתרונות שכוללים גם ממשקים מקוונים למערכות ה-ERP הארגוניות, 

מאפשרים לקיים תהליך שיפור מתמיד ברצפת הייצור.

תוכנה לניהול הייצור
MES

Industrial Internet 
of Things )IOT(

OPC שרתי

KEPServerEX מתוצרת חברת Kepware - ארה"ב היא פלטפורמת 

התקשורת המובילה בתעשייה אשר מספקת מקור יחיד של נתוני 
הפלטפורמה  תכנון  במפעל.  היישומים  לכל  תעשייתיים  בקרה 
התקני  על  ולשלוט  לנטר  לנהל,  לקשר,  למשתמשים  מאפשר 

האוטומטציה השונים דרך ממשק משתמש אינטראקטיבי יחיד.

ניהול התראות לטלפונים 
ניידים

באמצעות WIN-911, יכולים המפעילים 
להתרכז במשימות אחרות בעוד שהמערכת 

הממוחשבת מבצעת את הניטור ומתריעה 
ONLINE לטלפונים הניידים.

CONTEL IIOT for OEM's

פתרון לחיבור מכונות ייצור לענן לצורך ניהול, בקרה ותמיכה בשיפור התהליכים במפעל.
 IOT המערכת מיועדת ליצרני מכונות ייצור ומאפשרת להם להפוך את מכונת הייצור לחכמה ע"י הפיכתה לרכיב

בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית. 

• חומרת IOT המחוברת לבקר המכונה.

• תוכנת IOT לשליפת נתוני המכונה 
  ושליחתם לענן בקצב גבוה. 

• בענן – מערכת למפעל המאפשרת ניהול,
  ניתוח והצגת נתוני ייצור.   

• בענן – מערכת לספק המכונות 
  המאפשרת בקרה, עיבוד נתונים 

.Predictive Maintenance – וביצוע ניתוחי  

מערכת זו ניתנת להרחבה למערכת

ה-MES המלאה של קונטאל ITS וכוללת 

מספר אלמנטים נוספים.

Internet Of Things
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מדידת ספיקה, חלקיקים ואבק, 
מערכות אגירת נתונים 

חברת DURAG היא מהמובילות בעולם בתחום מערכות ניטור רציף בארובות 
ובתהליכי ייצור. החברה מציעה מגוון גדול של אנלייזרים המודדים ספיקה, 

ריכוז חלקיקים, לחץ וטמפרטורה של הגזים המנוטרים.

אנלייזרים וכרומטוגרפים 
לניטור גזים ונוזלים

אנלייזרים,  ומספקת  פרויקטים  מבצעת  קונטאל 
כרומטוגרפים ומערכות FTIR מתוצרת ABB לניטור 
ובמעבדות.  ייצור  בתהליכי  בארובות,  גזים:  ריכוזי 
המחמירים  לתקנים  בהתאם  מבוצעת  העבודה 
ביותר של איכות הסביבה והגנה מפני התפוצצות. 
האספקה כוללת תכנון מפורט, ייצור לוחות דגימה, 
הפעלה והתקנה בשטח, אחזקה ושירות במתכונת 

של 24/7. 
לצורך  חלפים  של  גדול  מלאי  קונטאל  ברשות 

אחזקה שוטפת וטיפול בתקלות. 
אנלייזר הדגל של ABB והמוביל בתחומו הוא דגם 
בארץ  פועלים  כמוהו  שמאות   ADVANCE OPTIMA

במגוון רחב של יישומים. 

המיכשור  בתחום  בישראל  השוק  למובילת  נחשבת  קונטאל 

שנים  מזה  ומבצעת  מספקת  החברה  התעשייתי.  האנליטי 

רבות הפעלה, אחזקה, הדרכה ושירות בכל רחבי הארץ למאות 

אנילייזרים וגלאים מתוצרת חברות DURAG, ABB, ADOS ועוד. 

השירות, במתכונת 24/7, ניתן מכל סניפי החברה )במרכז, בצפון 

ובדרום(. לקונטאל מלאי חלפים גדול, לרבות גזי כיול, לאספקה 

מיידית.

מיכשור
אנליטי
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כרומטוגרפים לגז טבעי
ABB Total Flow ומחשבי זרימה

קונטאל מספקת כרומטוגרפים מתוצרת ABB למדידות 
איכות של גז טבעי. 

דגם NGC 8200 הינו GC חדשני ומהפכני. 
מבנהו קומפקטי ויש לו יכולת לנטר עד 4 זרמים 

בו זמנית. 

המכשיר מספק נתונים רבים של הגז כגון: 
 ,HC נקודת טל של ,C6+,C9+ ,WOBBE ערך קלורי

SPEED OF SOUND ועוד.

 FLOW( בנוסף, מספקת קונטאל מחשבי ספיקת גז
 CUSTODY TRANSFER המאושרים ל ,)COMPUTERS

ומשמשים לצרכי התחשבנות כלכלית.

גלאי קרן ומכשור אנליטי
Single / Open Path

גזים  ריכוזי  לניטור  אנלייזרים  מספקת  קונטאל 
לארובות  ומיועדים  לייזר  קרן  בשיטת  הפועלים 
 )FENCE LINE( המפעל  ולגדר   TDLS ולגדרות, 
זו ישנו משדר  NEO MONITORS. בשיטה  מתוצרת 
בצד אחד שיורה קרן לייזר וגלאי בצד השני שקולט 
אותה. הבליעה המושגת מומרת לקריאת ריכוז הגז.

האנלייזר פועל ללא חלקים נעים והוא מיועד לסוגי 
גזים רבים ביניהם: HF ,HCL ,NH3 ,SO2 ועוד.

גלאי גזים לחניונים, חדרי מצברים 
וליישומים שונים

 CO קונטאל מספקת גלאים למדידה ובקרה של ריכוזי גז
(חד תחמוצת הפחמן(, בחניונים תת קרקעיים, גפ"מ - גז 
גז  )לחדרי מצברים(,   )H2( מימן   ,)LPG( פחמימני מעובה 
 )CL2(גז כלור ,)PRMS ,PRS( מתאן לתחנות הפחתת לחץ

לבריכות שחייה ולמגוון רחב נוסף של יישומים.
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גלאי גזים ניידים לגזים רעילים 
ונפיצים

מתוצרת  וניידים  קבועים  גלאים  מספקת  קונטאל 
ביניהן: מתאן  מדידות,  רחב של  למגוון   GFG חברת 

)CH4( לנפיצות, HCL ,NH3 ,SO2 ועוד.
 LEL ו-  רעילות  למדידות  מיועדים  הניידים  הגלאים 
ובאים בתצורה של גז אחד כגון מתאן ועד 6 מדידות 

שונות בן-זמנית. 
מערכות כיול ובדיקה אינטגרליות מאפשרות הפעלה 

אמינה ורציפה ופשטות בהפעלה.

גלילי גז כיול

קונטאל מחזיקה במלאי ומספקת מגוון רחב של גלילי גז חד פעמיים 
בגדלים שונים ווסתי לחץ למגוון רחב של יישומים כגון כיול גלאי 

בטיחות ואנלייזרים לאיכות הסביבה ולבקרת תהליך.

SIL 2 גלאי גזים

קונטאל מספקת גלאי גז קבועים וניידים תוצרת חברת 
COMPUR למגוון רחב של מזהמים לתעשייה הכימית, 

.SIL ועם אישור PPB ,PPM עם תחומי גילוי נמוכים ביותר

תכנון וביצוע חדרים יבילים
למכשור אנליטי

יבילים  אנלייזרים  חדרי  מכשור,  לוחות  מספקת  קונטאל 
לאזורים רגילים ואזורים נפיצים EX ATEX ו- CSA כולל מערכות 

מיזוג, גלילי גז, מערכת חשמל וגלאי גז.
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שסתומי בקרה תהליכיים

 GE-Masoneilan קונטאל מייצגת מזה שנים רבות את שסתומי הבקרה התעשייתיים האיכותיים מתוצרת חברת
מהמובילות בעולם בתחום זה.

מגוון חומרי המיבנה והמפעילים של שסתומי Masoneilan מתאימים למרבית היישומים הקיימים בתעשיות 
התהליכיות. 

עד היום סיפקה קונטאל אלפי שסתומי Masoneilan לתעשייה הכימית והפטרוכימית, לתחנות כח, למתקני גז 
טבעי וכו' בישראל. הידע הרב והניסיון המצטבר בקונטאל מאפשר לה להתאים את מידת השסתום, מבנהו 

הפנימי, חומר המיבנה וגודל המפעיל שלו באופן שיבטיחו את תיפקודו התקין לאורך שנים.
חברת GE-Masoneilan מייצרת גם משדרי מפלס בשיטת ה Displacer וכמובן מפעילים פניאומטיים מגוונים,

Positioners פניאומטיים ואלקטרוניים בהתאם ליישום הנדרש.

שסתומי
בקרה



16

מערכות
בקרת מיזוג 
אויר ובקרת 

מיבנים

שסתומי ויסות למערכות מים במתקני מיזוג 
  OVENTROP אוויר תוצרת

שסתומי בקרה וציוד 
קצה למערכות מיזוג אויר 

 SIEMENS מתוצרת

חברת  של   Acvatix מסדרת  הבקרה  שסתומי 
ליישומי  בעולם  כטובים  נחשבים   SIEMENS

בקרת מיזוג אוויר. החברה מציעה מגוון רחב 
ביותר של שסתומים - שסתומי Globe, כדוריים 
ופרפר המאפשרים בחירה אופטימלית בהתאם 

לתנאי הזרימה והלחצים וכמובן - לתקציב.
השסתומים מופעלים באמצעות מגוון מפעילים 
המקובלות.  הדרישות  לכל  מענה  לתת  כדי 
ברשותה של קונטאל מלאי גדול של כל מגוון 

השסתומים והמפעילים לאספקה מיידית.

בעזרת שסתומי הוויסות של חברת OVENTROP - גרמניה ניתן לווסת את 
הלחצים והספיקות במערכות המים במתקני מיזוג אוויר על מנת להבטיח 
איזון אופטימלי של ספיקות המים לכל הצרכנים במיבנה בהתאם לתנאי 

התכנון.
הודות למבנה הייחודי של שסתומי OVENTROP, הוויסות מבוצע בדיוק 

גבוה, תוך הפסדי לחץ מיזעריים.
השסתומים מתאימים לשימוש גם במערכות מי שתייה וכאלו המבוססות 

על מי ים.
אטמי הציר הכפולים מבטיחים פעולה רציפה ללא דליפות וללא אחזקה.
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 SIEMENS מערכות בקרת מיבנים

מערכות בקרת המיבנה )BMS( של SIEMENS, הן כיום ה- State Of The Art בתחום. החברה מציעה מגוון 
פתרונות בהתאם לגודל המיבנה וצרכיו הייחודיים, שבראשם עומדת מערכת ה Desigo CC המבוססים על 

טכנולוגיה מתקדמת במיבנה מודולרי בר הרחבה ממתקנים קטנים עד לקמפוסים אדירי מימדים. 
נוסף לטכנולוגיה המתקדמת ביותר מציעה SIEMENS את כל רכיבי מערכת הבקרה החל מכל סוגי הרגשים 
מחשב   ,DDC בקרי  והיציאות,  הכניסות  סוגי  לכל   I/O כרטיסי  מערכת  הבקרה,  שסתומי  כל  הנדרשים, 

ותוכנת HMI וכמובן, תקשורת מתקדמת בין מידרגי המערכת.
מערכת ה Desigo CC היא המילה האחרונה בתחום מערכות ה BMS. זוהי מערכת אינטראקטיבית ידידותית 
למשתמש המאפשרת שליטה ובקרה על מערכות המ"א, חשמל, תאורה ושאר המערכות האלקטרומכניות 
הקיימות במיבנה. המיבנה הפתוח שלה מאפשר התממשקות למערכות אחרות תוך תמיכה בכל פרוטוקולי 

התקשורת המקובלים. 
קונטאל ביצעה עד היום פרוייקטים רבים של BMS במבנים רבים בישראל בינהם אוניברסיטאות, בתי 

חולים, מוסדות ציבור, מכוני מחקר, בתי מלון, מפעלי תעשייה ועוד.
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מערכות מדידת ספיקה מתוצרת 
 SIEMENS

קונטאל מספקת מדי ספיקה אלקטרומגנטיים למים, מתוצרת 
SIEMENS, בטווח קטרים רחב, למדידות ספיקה בדיוק של עד 

0.1%, עם יציאות אנלוגיות ו/או תקשורת לחיבור למערכת 
הבקרה של המבנה. מדי הספיקה מתאימים לטמפרטורות 
מים של עד 180 מעלות. מדי הספיקה מתאימים למערכות 

מיזוג אויר, ולתהליכים בתעשייה.

מוני אנרגיה מתוצרת 
 SIEMENS

של  אנרגיה  מניית  מערכות  מספקת  קונטאל 
מבוססי  גדולים  במתקנים  אוויר  מיזוג  צרכני 

מים )צ'ילרים(. 
למחשב  בתקשורת  מחוברים  האנרגייה  מוני 
ענן  בטכנולוגית  חדשנות  ייעודית.  תוכנה  עם 
מיזוג  לצרכני  חשבוניות  המפיקה   (EnerWeb(
האוויר במבנה בהתאם לאנרגיה שצרכו בפועל, 
השונים  החשמל  בתעריפי  התחשבות  תוך 

במהלך היממה.

 Carel מערכות הוספת לחות

חברת CAREL - שותפה עסקית של קונטאל מזה שנים רבות, 

מייצרת מגוון רחב של מוסיפי לחות )Humidifiers( ונחשבת 

לאחת המובילות בעולם בתחום זה.

והן  אוויר  מיזוג  ליישומי  הן  מיועדים  הלחות  מוסיפי 

כולל  המוצרים  מגוון  מגוונים.  תעשייתיים  ליישומים 

פתרונות איזותרמיים בטכנולוגיה של ייצור קיטור באמצעות 

חוסכי  אדיאבטיים  ופתרונות  אלקטרודות  או  חימום  גופי 

אנרגיה כגון מערכות בלחץ מים גבוה ומערכות בטכנולוגיה 

מתקני  גם  מספקת   CAREL הצורך  במידת  אולטראסונית. 

טיפול במים בשיטת האוסמוזה ההפוכה כמערכת מושלמת 

להזנת מים איכותיים למוסיפי הלחות. 
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מיטב טק
מערכות מתקדמות
לבקרת מיזוג אוויר

מחשב לבקרת מיזוג אוויר 
קומפקטיים  אזוריים  מחשבים  משווקת  טק  מיטב 
עד  להציג  המאפשרים  בחדרים,  אוויר  מיזוג  לבקרת 
240 חדרים כולל  מסכים גרפיים ברמה גבוהה וממשק 

משתמש קל ונוח להפעלה.

מסכים

CTU בקר

EC300 בקר

TLC-1

מחשב

מערכות מתקדמות לבקרת מיזוג אוויר

רגשים בתקשורת - 
CO2 / טמפרטורה / לחות

מיטב טק מייצרת סדרת רגשים דקורטיביים 
להתקנה עה"ט הכוללים סנסורים מובנים של 
טמפ', לחות, ו- CO2. הרגשים כוללים יציאות 
.Modbus RS485 0:10 וחיבור לתקשורתVDC

גלאי נוכחות

בקרים לחסכון באנרגיה
ובקרים  טרמוסטטים  מייצרת  טק  מיטב 
לחסכון באנרגיה עם פונקציות של הגבלת 
זמן  בסיס  על  וניתוק  עבודה  טמפרטורות 

ונוכחות.

טרמוסטטים
מיטב טק מייצרת קו רחב מאוד של טרמוסטטים: עה"ט, תה"ט ומסכי מגע. 

 12VDC, 24VAC, 230VAC :מתח עבודה
למזגנים, יח' מפוח-נחשון, יט"אות, יח' Water Source ולחימום תת רצפתי.

מיטב-טק, אחת מהחברות המובילות בתחומה בעולם עם ניסיון והתמחות של 
מעל 25 שנה, מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי פיקוד ובקרה חכמים לכל סוגי 

מערכות ה-HVAC, בארץ ובעולם. 

 ,Water source ליח'  למזגנים,  - טרמוסטטים  מוצרים  עצום של  מגוון  לחברה 
 ,Modbus -ו BACnet ליח' מפוח נחשון וליט"אות, בקרי תקשורת בפרוטוקולים
מערכות ממוחשבות לבקרת מבנה, בקרים לחיסכון באנרגיה ועוד. קו המוצרים 
מאופיין בחדשנות טכנולוגית, אמינות גבוהה, והתאמה מירבית לצרכי הלקוח.

בנוסף לקו המוצרים הסטנדרטי, מיטב-טק מתמחה בפיתוח וייצור בזמן קצר 
של מוצרים מיוחדים ע"פ מפרט הלקוח. כמו כן, מיטב טק מייצרת סדרה של 

טרמוסטטים לחימום תת רצפתי.

בקרים בתקשורת

מיטב טק מייצרת בקרים בתקשורת לכל סוגי המזגנים 
בפרוטוקולים הבאים:

Modbus 485, Modbus IP, BACnet MSTP
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קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ
פארק דניב, רחוב יגיע כפיים 21, ת.ד 3570 

קרית אריה פ"ת 4913020
טלפון: 03-9260300 פקס: 03-9260333
contel@contel.co.il  |   www.contel.co.il


