
קונטרומט בע"מ הינה חברה המתמחה במגוון פתרונות מקצועיים בתחום המכשור והבקרה התעשייתית. לצוות קונטרומט מעל 
35 שנות ניסיון בתחום. תחומי הפעילות הם אפיון, ייבוא, שיווק ואספקת מכשור מתקדם לבקרה עבור התעשייה התהליכית, 

מפעלי יצור מבוקרים, מעבדות ומכוני מחקר תוך כדי מתן שירות אדיב, מקצועי ומהיר.
בנוסף, מחלקת השירות עומדת לרשותכם בהדרכה, הפעלה, תחזוקה וכיול המכשור. אנו מייצגים חברות מובילות בעולם 

המייצרות מכשור עבור מגוון התעשיות הפועלות בארץ: כימיה, פטרו-כימיה, גז, מזון, אנרגיה, מיזוג אויר, פרמצבטיקה, תרופות, 
מים, שפכים ועוד.

קונטרומט חרטה על דגלה מתן פתרונות כוללים ללקוח, סיוע בבחירת המכשור המתאים לדרישה, אספקת מכשור באיכות ללא 
פשרות, שירות יעיל ומקצועי ותמיכה לאורך כל חיי המוצר.
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אחריותמקצועיות אמינות שירות



ברזי בקרה ותהליך
Control valves, On/off valves

Linear globe ⋅ Eccentric rotary plug ⋅ Segmented ball ⋅ Trunnion mounted
Double offset butterfly ⋅ Triple offset butterfly ⋅ Full port floating ball ⋅ V Port ball

קונטרומט, כנציגת FLOWSERVE (ברזי בקרה) בישראל, תומכת בבחירת ברז הבקרה המתאים ביותר לתהליך, 
תוך ביצוע חישובים, אפיון מדויק ומתן פתרונות מיוחדים במצבי Flashing & Cavitation. בנוסף, נותני שירות 

.FLOWSERVE, VALTEK, KAMMER, NAF בהפעלה ואספקת חלקי חילוף לברזי בקרה מבית

אביזרים לברזי בקרה
Control Valves Accessories

Limit Switch Box ⋅ משדרי מצב ⋅ I/P ⋅ ממקמים

03-9744044



מפעילים פנאומטיים, חשמליים והידראוליים
Valve Actuation - Pneumatic, Electric & Hydraulic

טמפרטורה, לחות ונקודת הטל
Temperature, Humidity and Dew Point
מדי ורגשי טמפרטורה ⋅ PT100/1000 ⋅ טרמוקפלים בימטליים

משדרי טמפרטורה תעשייתיים ⋅ כיסי מגן ⋅ משדרי לחות ⋅ משדרי נקודת הטל

www.contromat.com

מפעילים לברזי בקרה ותהליך
on-off ⋅ מפעילים לינאריים ⋅ מפעילים סיבוביים ⋅ מפעילים 90° ⋅ תמסורות ⋅ התאמה לאפליקציות מיוחדות



מדידת ספיקה אולטרסונית מחוץ לצינור!
Ultrasonic Clamp-On Flow Measurement

Flow | ספיקה
VORTEX ⋅ מפסקי זרימה ומשדרי ספיקה מגנטיים ⋅ פיטו ⋅ אוריפיס

In-line טרמיים ⋅ רוטמטרים ⋅ טורבינה ⋅ אולטרסוני

FLEXIM גרמניה, החברה המובילה בעולם למדידת ספיקה 
וריכוז בטכנולוגיית אולטרסאונד - מחוץ לצינור - ללא חדירה 

כלל!
יכולת מדידה של נוזלים, גזים וקיטור בכל קוטר קו וכל חומר 
מבנה - ללא צורך בעצירת התהליך, פגיעה בצנרת, ריתוכים 

והכנה מוקדמת. מגוון רחב של יישומים: צינורות קבורים 
בשוחות, אזורים נפיצים, טמפרטורת זורם עד 600 מעלות, 
צינורות עם ציפוי בטון פנימי, מדידת ריכוז חומצות, מדידת 

ספיקת גז, מדידת אנרגיה, מדידת ספיקת קיטור ועוד..
אפשרות למשדרים קבועים וניידים. •
אפשרות להשכרת ציוד ושירותי מדידה.•

03-9744044

Liquids ⋅ Gas ⋅ Steam



Pressure | לחץ

Level | מפלס
מפסקי ומשדרי מפלס רדאר ⋅ אולטרסוני ⋅ הידרוסטטי ⋅ TDR ⋅ מצוף

 RF קיבולי ⋅ גלים אקוסטיים ⋅ ByPass ⋅ פתרונות למדידת מוצקים, אבקות ונוזלים

www.contromat.com

מנומטרים ⋅ מפסקי לחץ ⋅ דיאפרגמות מפרידות ⋅ משדרי לחץ תעשייתיים
משדרים הידרוסטטיים ⋅ משדרי לחץ אצבע ⋅ משדרי צפיפות



אנליטיקה, מכשור נייד, מכשור מעבדתי
Analytics, Portabale & Laboratory

משדרי PH ⋅ מוליכות ⋅ חמצן מומס ⋅ עכירות ⋅ כלור ⋅ UV  מגוון רחב של אלקטרודות לאפליקציות שונות בתעשייה
מדי PH ⋅ מוליכות וחמצן מומס נייד ומעבדתי בתקן GLP ⋅ מדידת טמפרטורה ⋅ ציוד מעבדתי

Calibration | מכשירי כיול
מכשירי כיול מעבדתיים וניידים ⋅ לחץ ⋅ טמפרטורה 

HART ⋅ סיגנלים אנלוגיים ואמבטיות כיול

BMS & HVAC | בקרת מבנה ומיזוג אויר

 CO2 ⋅ רגשי טמפרטורה ⋅ לחות ⋅ גלאי הצפה
הפרש לחצים ⋅ גלאי נפיצות LEL ⋅ גלאי גזים

03-9744044



www.contromat.com

אוגרי נתונים, רישום, אלחוטי וסלולר
Data loggers | Recorders | Wireless & Cellular
אוגרי נתונים ניידים וקבועים ⋅ טמפרטורה ⋅ לחות

Paperless זרם ⋅ מגעים יבשים ⋅ רשמי
תקשורת אלחוטית וסלולרית כולל שירותי ענן

אביזרים וקופסאות התקנה
 Instrument enclosures & Accessories

EX ותעודות UV קופסאות הגנה למכשור - הגנה מפני
סעפות למכשור ומדי לחץ ⋅ סיפון

ברזי מחט למנומטרים וחיבורי צנרת

בקרים מקומיים ותצוגות
Local Controllers & Display
Batch ⋅ ON/OFF מקומיים ⋅ בקרי PID בקרי

תצוגות EX ⋅ תצוגות דיגיטליות ⋅ תצוגות גדולות במיוחד

מתמרים, ממירים וחוצצים

מתמרי זרם ⋅ טמפרטורה ⋅ תקשורת וסיגנלים
Multiplexer ⋅ חוצצים לאזורים בטוחים ומוגני פיצוץ

Signal Isolators & Transmitters
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Our Suppliers

AMERITROL                         
BADOTHERM                   
BULK                               
CARRARO
CONTREC                           
CS Instruments                
DATEXEL                          
FLEXIM                         
FLOWSERVE                    
Galltec+mella             
GM International            
Halstrup Walcher            
HAWK                              
ITEC                     
KENCO
Limitorque
London Electronics           
LR-CAL

www.ameritrol.com

www.badotherm.com

www.bulksrl.it

www.carrarovalvole.it

www.contrec.co.uk

www.cs-instruments.com

www.datexel.com

www.flexim.com

www.flowserve.com

www.galltec-mela.de

www.gminternational.com

www.halstrup-walcher.de

www.hawkmeasure.com

www.itec.it

www.kenco-eng.com

www.flowserve.com

www.london-electronics.com

www.druck-temperatur.de 

LTH
MERIAM                                
MIB                              
MOLLET            
Orbit merret           
Orion
PMV                                 
PRESYS
Pyxis
RC Systems              
SEITRON           
SENSOREX        
SIMEX                     
SMAR            
TECFLUID              
Thermo Electric
VALCOM               
XS                   

www.lth.co.uk

www.meriam.com

www.mib-gmbh.com

www.mollet-level.com

www.merret.cz

www.orionswitches.com

www.pmv.nu

www.presyscorp.com

www.pyxis-lab.com

www.rcsystemsco.com

www.seitron.com

www.sensorex.com

www.simex.pl

www.smar.com

www.tecfluid.com

www.te-direct.com

www.valcom.it

www.xsinstruments.com

צוות מקצועי לשירותך


