קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ
פרופיל החברה

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ הוקמה בתל אביב ב  1-בינואר  ,1964תחת השם קונטאל
הנדסת מכשור בע"מ בהתאם לשמה ,קונטאל מבצעת פרויקטים ומספקת מערכות וציוד ב-
אוטומציה תעשייתית ,בקרת תהליכים ,בקרת מבנים ובקרת מיזוג אוויר .החברה ממוקמת
בפארק דניב ,קרית אריה ,פתח תקווה ,סניף נוסף בפארק התעשייה עומר מספק תמיכה
טכנית והנדסית לתעשייה וחברות הנדסה בדרום ,סניף בכוכב יאיר המספק פתרונות
רובוטיקה וויז'ן וסניף נוסף בכפר סבא בו מורכבים לוחות החשמל .החברה מעסיקה כיום כ-
 90עובדים ,בעיקר מהנדסים והנדסאים בתחומי חשמל ,אלקטרוניקה ,מערכות ניתוח ,פיתוח
תוכנה ,תקשורת ,בקרת תהליכים ,בקרת מיזוג אוויר ובקרת איכות.
קונטאל אוטומציה ובקרה היא חברה בבעלות פרטית שמניותיה מוחזקות בחלק שווה על ידי
גדעון טילמן ושמעון גרשון .מנכלי החברה :שי גרשון ומיכל טילמן הם הדור השני של בעלי
החברה וממשיכי דרכם.
קונטאל נהנית ממוניטין מצוין בקרב לקוחות וספקים ,בזכות החוסן הפיננסי הישן והיציבות
הכלכלית שלה ,המגובה במוצרים ובשירותים של אמינות ואיכות ללא תחרות בשוק .קונטאל
משתמשת בשירותים הפיננסיים של שני בנקים גדולים ,בנק לאומי ובנק מזרחי.

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ הינה גם חברת האם של ארבע חברות בנות אשר,יחד עם
זה ,מהווים את קבוצת קונטאל טכנולוגיות:
מיטב-טק  -המייצרת ,מספקת ומתקינה מערכות  HVACRו-פקדים.
טרונובייט  -המספקת פתרונות תוכנה ואינטגרציה לניהול רצפת הייצור במפעלי תעשיה.
הידרוקום בקרה -המפתחת מערכות  SCADAלניהול מגזר המים בישראל.
קונטאל  -ICSמבצעת התקנות והטמעות של מערכות בקרה.
 -MMTSהמספקת פתרונות אריזה ומשטוח וקווי אריזה אוטומטיים.
קבוצת קונטאל טכנולוגיות מעסיקה כיום  250עובדים.

מגוון פעילויות:
פעילויות קונטאל מכסות כמעט את כל דרישות השוק לאוטומציה ובקרה ,ובקרת תהליכים.
כאינטגרטור מערכות ,קונטאל מציעה ללקוחות פתרונות הכוללים ציוד וחומרה שהמערכות
דורשות ,יחד עם ניתוח המערכת ,תוכנה וביצוע ,לוחות חשמל ובקרה ,הנדסה והתקנה,
ובאופן טבעי ,הדרכה ושירותים ,הכל מותאם לדרישות הספציפיות של הלקוח .חלק גדול
מהציוד מגיע בעיקר מהשותפים העסקיים של קונטאל יצרנים עולמיים המובילים בתחומם.
איכות המוצרים והשירותים המסופקים על ידי קונטאל ידועים במצוינות שלהם והם בעלי תקן
מקצועי וטכני .כל פעילויות קונטאל כולל הנדסה ,מכירות ,ייצור ,התקנה ,תוכנה ושירותים
מבוצעים בהתאם לתקן  ,ISO:9001תקן  ,ISO:4500ותקן .ISO:14001
קונטאל מעסיקה מומחים באבטחת איכות ובאימות התהליכים הנדרשים בענפים המוסדרים,
מזון ותרופות בפרט .ולאחרונה קיבלה החברה את תקן  ISO/IEC 27001בניהול אבטחת
מידע.

עיקר פעילות החברה מתחלק לארבע חטיבות:
חטיבת אוטומציה תעשייתית-
קונטאל מספקת מגוון מוצרים ושרותים בינהם בקרים מתוכנתים ,מערכות  HMIמערכות
 SCADAוציוד תקשורת .קונטאל גם מבצעת פרויקטי  ,turnkeyאינטגרציה עם ציוד ומערכות
של ספקים אחרים וגם ניהול הנדסה ולוגיסטיקה .פעילויותיה מבוססת על ידע הנדסי מתקדם
הכוללת הגדרת צרכי המשתמש ,פיתוח ויישום תוכנה ,ייצור לוחות חשמל ובקרה ,עבודות
חשמל והתקנה מכניות ,ותקשורת בשטח .לקונטאל יש ניסיון רב שנים ורקורד מוכח במאות
מתקני ייצור המשתרע על מגוון רחב של תעשיות .לקונטאל שותפות עסקית עם רוקוול
אוטומציה המוכרת כאחת החברות המובילות בעולם בתחום זה .בין השותפים העיקרים ניתן
למצוא את ProSoft , Kepware :ועוד המספקים תוכנה ופתרונות תקשורת למערכות
אוטומציה.
חטיבת בקרת מיזוג אוויר-
מאז הקמת קונטאל לפני כמעט שישים שנה ,קונטאל הייתה בחזית השליטה בהתקנות של
מערכות מיזוג אוויר ,חימום וקירור ) (HVAC & Rבשוק הישראלי ,הן מבחינת גודל המערכות
והן מבחינת איכות המוצרים .קונטאל מבצעת פרויקטי  turnkeyהכוללים את כל הציוד
הנדרש (שסתומי בקרה ואקטואטורים ,מוסיפי לחות ,מגוון חיישני טמפרטורה ,לחות ,לחץ,
קצב זרימה ,נוכחות ,איכות אוויר וכו') .קונטאל מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה לספק
מערכות ניטור לפחמן חד חמצני ) (COבחניה תת קרקעית .קונטאל מספקת גם חיישנים
לגילוי גפ"מ ,כלור ,וכל סוגי הגזים הנפיצים והרעילים .קונטאל חלוצה בהטמעת מערכות
בקרת מבנים ממוחשבות בישראל על בסיס בקרים מתוכנתים ומרכזי בקרה ) (DDCעם
מערכות  HMIמתקדמות לניהול מתקנים שלמים ,בדגש על חיסכון מרבי באנרגיה .בנוסף,
עבור בניינים ממוזגים עם כמות גדולה של צרכנים ,קונטאל מספקת מדדי אנרגיה המצוידים

בתוכנה מיוחדת לחיוב צרכנים בהתאם לשימוש באנרגיה .קונטאל מספקת גם מערכות
אדים ,מערכות בקרה למתקני קירור מסחריים ותעשייתיים וכן שסתומי ויסות לחץ למערכות
המים בבניינים הממוזגים .השותפים העסקיים של קונטאל בתחום זה כוללים יצרנים
בינלאומיים מובילים כמו סימנס Ados ,Barcol-Air ,Oventrop ,Carel ,וכו'.
חטיבת בקרה תהליכית-
קונטאל מספקת ציוד מכשור ומערכות לבקרה תהליכית בתעשייה הכימית והפטרוכימית
בפרט ,אך גם בענפים אחרים כגון תחנות כוח ,תחנות אנרגיה ,מזון ,תרופות ,מוליכים
למחצה ,תעשיית הנייר מלט ועוד .קונטאל מובילה באספקת ציוד ומערכות מתקדמות
המזהות ומנתחות נוכחות של פליטות גז בתעשייה ,בהתאם לדרישות המשרד לאיכות
הסביבה ,מצוידים בלוחות דגימה ולוחות בקרה אותם צריך ביישומים כאלה .קונטאל היא גם
ספקית מובילה של שסתומי בקרה תעשייתיים לכל מיני יישומים תעשייתיים ,ומספקת שרותי
תחזוקה מהשורה הראשונה .
השותפים העסקיים העיקריים של קונטאל בזירת בקרת תהליכית כוללים אתABB, Ados, :
 Compur, Masoneilanועוד.
פתרונות בתחום התוכנה לתעשייה חכמה Industry 4.0
קונטאל מספקת פתרונות מידע חדשניים לתהליכי הייצור .החברה מספקת פתרונות לניהול
רצפת הייצור ( ,)MESמערכות  Big Dataו  .Analyticsחברת הבת טרונובייט מתמחה
באספקת מערכות לניהול רצפת הייצור ( )MESלתעשייה היצרנית ,והיא פעילה בשוק
הישראלי ,האירופי ובארה"ב .החברה מומחית ובעלת ניסיון בהתקנת מערכות  MESלשימוש
לקוחות הפועלים בסביבות מפוקחות ,כגון :מזון ,תרופות ,משקאות ועוד .חברת הבת
 Hydrocomמתמחה בפתרונות  turnkeyלניהול מים לרשתות אספקת מים ברחבי העולם.
החברה מפתחת ,ומשווקת מגוון מוצרים ,כולל מערכות פיקוח חדשניות ,מערכות ,SCADA
יחידות מסוף מרחוק ( )RTUוכלי אופטימיזציה מתקדמים לשיפור תפעול רשת המים.

בסיס לקוחות נרחב
קונטאל מבצעת פרויקטים עבור לקוחות ברחבי העולם ,בנוסף לבסיס הלקוחות המקומי שלה
המשתרע על כל מגזרי המשק הישראלי .החברה מספקת פרויקטים ,מערכות וציוד לבקרת
תהליכים ואוטומציה עבור מרבית סוגי התעשייה :כימיה ופטרוכימיה ,תרופות ,פלסטיק ,גומי
וצמיגים ,מתכת ,מלט ,מינרלים ,כמו גם היי-טק ,מיקרו-אלקטרוניקה ,מזון ,נייר וקרטון,
אנרגיה וחשמל ,ביוב ,התפלת מים ,טיפול במים ועוד.
מערכות בקרה וציוד למיזוג אוויר ובקרת מבנים מותקנות אצל לקוחות כמו מרכזים רפואיים,
בתי ספר ,מתקני ספורט ,אוניברסיטאות ,קניונים ,מרכזי טלפון ,בתי משפט ,מרכזי מחשבים,
מכוני מחקר ,מעבדות ,מפעלי תעשיה ועוד.

