
 העיניים שלך כל הזמן מכל מקום  –ראליטק 
 

 עם ראליטק המפעל החכם קרוב מתמיד 

  מקסימום תועלת במינימום עלות
 

 מחקרים מצביעים על שלושה חסמים עיקריים באימוץ טכנולוגיות המפעל החכם: 

 סיכוני אבטחה  -מורכבות טכנולוגית    -עלות  

 עם ראליטק החסמים נעלמים והיתרונות נשארים

 בראליטק נמוכות ומתאימות כל גודל מפעל )נסו אותנו( עלויות ההתקנה והתחזוקה  –עלות 

 ראליטק פשוטה להתקנה, קלה לשימוש ואינה דורשת תחזוקה   - ורכבות טכנולוגיתמ

ראליטק מערכת מאובטחת מאוד, ויחד אם זאת למהססים, ניתן לחבר את   – סיכוני אבטחה

ראליטק בשלב הראשון לשרת מקומי ולשדרג בהמשך לענן במהירות ובעלות נמוכה. אפשר להתחיל 

 במערכות העזר ורק בהמשך לפי החלטה לעבור למערכות הייצור עצמן. 

 נסו אותנו!  , הם רבים....והיתרונות

 )חומרה, טלמטריה, תוכנה, שרות( מערכת כוללת  ✓

 סטטוס מערכות בזמן אמת הצגת  ✓

 יכולת התאמה אישית של מסכים, גרפים, דוחות...  ✓

 מערכת התראות חכמה  ✓

 ניתוח נתונים כחלק אינטגרלי מהמערכת  ✓

 אינטגרציה מלאה עם ציוד ותוכנות קיימות  ✓

 מודולארי   ✓

 תקשרות חד ודו כיוונית )עפ"י בחירה(  ✓

 הכל בעברית! ו ✓

 

 

 

 

 



 איתך לאורך כל הדרך  –ראליטק 

 אם ראליטק החיים פשוטים ובטוחים יותר

 הפתרון המועדף למפעלי תעשיה –ראליטק 
ראליטק היא מערכת כוללת המאפשרת ניטור ושליטה בזמן אמת במערכות המפעל השונות, ניתוח וניהול המידע, 

, טלגרם( וממשק משתמש ידידותי. המערכת יכולה להתחבר למגוון רחב  SMSמערכת התראות מתקדמת )במייל,  

במקביל כך שניתן לחבר בקלות   של מכשירים )בקרים, חיישנים, מדים...( תוך תמיכה במספר פרוטוקולי תקשורת

מודולארית לחלוטין ויכולה להתחבר ליחידה אחת ועד למאות יחידות  את מגוון הציוד הקיים במערכת. המערכת  

ויותר באותו הפרויקט, ניתן להוסיף יחידות בכל עת. המערכת יכולה לספק גם נתוח נתונים כולל, זיהוי אנומליות  

 להתקנה ותפעול ואינה דורשת תחזוקה. וחיזוי תקלות. המערכת קלה מאוד 

 למפעל כל הפתרונות עםמערכת אחת  -ראליטק 
ראליטק מתאימה למגוון שימושים במפעל. לכל שימוש ניתן לבנות מערכת נפרדת או מערכת כוללת לכל  

 השימושים עפ"י דרישות הלקוח: 

)אופציה(  ניטור ושליטה   –  ניטור מערכות עזר •

קשורות   שאינן   במפעל  ההקפיות  המערכות  בכל 

לקווי הייצור עצמם )גנרטורים, מדחסים, 

 קונטיינרים...( .

הייצור • קווי   –   ניטור 

והציוד  המכונות  כלל  ניטור 

 בקווי הייצור 

מצב  – ניטור מפעלים • אחרי  מעקב 

המפעלים במקומות שונים )בארץ או בעולם(, מאפשר להנהלת החברה/תאגיד לדעת בזמן אמת על ארועים 

 החברה.  ותקלות במפעלים השונים של 

• OEM  –   התקנת מערכת ראיטק על המכונות/ציוד שהמפעל לייצר בכדי לאפשר יכולות שליטה מרחוק

 מרחוק( כאחד.  הציוד לשמוש הלקוחות והייצרן )תמיכה על

 

 
 

 ניהול המידע מא' ועד ת' –ראליטק 

ראליטק איתך לכל אורך הדרך,  

מאיסוף המידע בשטח ועד 

. ללא צורך ממשק המשתמש

באינטגרציה ושילוב מערכות  

 שונות. 

 

ניטור מערכות עזר 

 פיותקהי

 ניטור מערכת הייצור

מפעלים ניטור 

 גלובאליים

OEM  -  מערכת שליטה

 המפעל מרחוק במוצרים
RealiteQ 

ממשק משתמש (HMI/UI)

נתוח נתונים

נהול נתונים והתראות

תקשורת וטלמטריה

ניטור ושליטה


