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AGM ומספקת פתרונות בקרה ותקשורת  1995פעילה מאז
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Traditional SCADA SYSTEM IIoT SCADA SYSTEM



היום  SCADAמערכות 
צריכות לנהל קצב הולך 
וגובר של כמויות מידע  
,  ענקיות שלא היו בעבר
ותחת מגוון רחב של  

פרוטוקלים



SCADAארכיטקטורת מערכת 
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?מה אנחנו מבקשים

החופש לבחור בפתרון המתאים עבורנו•

טכנולוגיות חדשותיצרנים שונים ויכולת לשלב בקלות •

התממשקות עם מערכות לגסי-תאימות לאחור•

תקשורת ללא תלות בשרת חיצוני•

גמישות בהטמעה•

מערכת אמינה ויציבה•



R-Winהכירו את 



?מה זה בכלל

R-Win  הוא פתרון תוכנה לניהול תקשורת המאפשר לכל חברת

IIoT של  תעשייתיםעם מכשירי קצה ובקרים תקשורת זמן אמת

.כל יצרן

כל ספקטרום או פרוטוקול תקשורת וללא על בסיס , כל זאת

!ארכיטקטורה קיימת או תוכנת בקר, שינויים בחומרה



איסוף נתונים חכם  
מאפשר ניהול 

תקשורת מתקדמת  

”עדכונים בהתפרצות“


 ”עדכונים כשצריך“



Radio Comm

SCADA/ HMI
SAT Comm

WWW

Cellular Comm

AGM’s communication platform



RF CELL

R-Win שנים3-פועל בהצלחה כבר למעלה מ



שימושים לדוגמה

קיימת SCADAלמערכת ( IIoT)הטמעת טכנולוגיות חדשות •

קיימת והכנסת יצרן בקרים חדשSCADAשדרוג מערכת •

אתרים מרוחקים המצריכים שליטה בסיסית ללא בקר•

אתרים מרוחקים עם תקשורת בעייתית•



R-Win מול מתחרים

ולוויןסלולר , רדיו: שילוב ספקטרומים מכל תחנה•

התקנה מקומית•

מאובטח יותר–

ללא דמי מנוי חודשיים–

בין אתריםישירהתקשורת •

מערכת הטרוגנית מאפשרת לשלב כל יצרן או טכנולוגיה•

קיימת ללא שינוייםSCADAשילוב במערכת •



R-Win מול מתחרים

מתחרים R-Win

שילוב  אחרים מאפשרים

אבל לא מיחידות  , ספקטרומים
הקצה במקביל

שימוש בכל ספקטרום
מכל תחנה במקביל

תקשורת שילוב

"ענן" התקנה מקומית אבטחה

תקשורת בין אתרים רק דרך 
הענן

תקשורת ישירה בין 
אתרים

יחידספק הגבלהללא שילוב יצרנים  
ופתרונות

או מאד מוגבלתלא קיימת מלאה תאימות לאחור



Jordan Valley Waterworks Case Studyאגודת המים עמק הירדן-מקרה בוחן



אגודת המים עמק 

הירדן פועלת מאז  
מטרות1930

ייצור

טיפול

הולכה  

חלוקה

מי שתייה ומים לחקלאות

פיתוח מקורות וטכנולוגיות מים



מיליון קוב לשנה50



By the numbers:

תחנות30משאבות115
שאיבה 15-1300 HP

מאגרים6

מתקן סינון וטיפול
במי שתייה



סביבת  
העבודה



טמפרטורות בארונות  

60°מעל ל-הבקרה בקיץ



":רועש"האיזור
וירדןסוריה,ישראל:צבאיתתקשורת•

הצלהשירותי•

מוניות•

לוגיסטיקהשירותי•

פרטיותחברות•

(חוקיותולאחוקיות)רדיותחנות•

.....ועוד•



סימנס  , ברדליאלן , TI, שניידר: ערב רב של בקרים תעשייתיים שונים

......יוניטרוניקס



מרכז בקרה  

,מבודד, יחיד

עם אחריות  

בלעדית



הבעיה



-תחנת שאיבה מבודדת שהוקמה ב

.עם בקרים מיושנים1976

משדרת כמות נתונים קטנה 

של מוטורולהIntracבאמצעות 

הותקנו משאבות נוספות  1982-ב

יחד עם תקשורת קוויתTIובקר 

......עד ש



התחנה קורסת ומפסיקה לעבוד



נקראה לעזרהאגמ



הפתרון



הותקנו  R-Winיחידות 

לבין  ( TI)בין הבקר 

מרכז הבקרה



התוצאה



חדיש חזרו לעבודה  G4ראוטריחד עם , !(1982)המערכת והבקר 

.תוך פחות מארבע שעות

!ללא שינויים בבקר



תאימות
לאחור

תקשורת
מקבילה

ללא שרת
חיצוני

שילוב
יצרנים

שילוב
ספקטרומים

סילומיות

R-Winיתרונות בעבודה עם 



R-win Hardware
Package and connectors

Package dimensions mm: 125*105*65

Connectors:

1 TCP-IP port – connecting the unit directly to the radio – modem and a PC are 
connected for local management and updating of unit configurations

1 Serial port – connect to the controller ( which supports a serial connection) 

1 Serial port – RS-232 and RS-485 connections.



VIPER SC +



CalAmp Viper SC+ improved features

CALAMP VIPER SC+
Intelligent IP Narrowband Router

MORE SPEED.  MORE INTELLIGENCE.

• Access real time business-critical information

• Optimize control in managing data flow

• Collaborate and make better decisions

• Rely on advanced, secure private network

• Improve business processes 



Communications Security
• Messages are encrypted using advanced algorithm

• Messages are accepted only from pre-identified 
source

• VLAN, AES-128, VPN with AES-128/192/256, 
RADIUS, Designed to meet FIPS140-2

• Messages are authenticated:
• Each message is sequentially numbered 
• Each message is time-stamped
• Duplicate messages are discarded
• Commands are accepted only if their timestamp is 

within short timeframe from current time.



VANGUARD 5530



NEW LTE BROADBAND PERFORMANCE WITH RUGGED FLEXIBLE DESIGN, AS WELL AS 
MODELS WITH OPTIONAL INTEGRATED WI-FI ACCESS POINT AND GPS

Vanguard 5530 - Mission Critical Router

• Secure broadband LTE performance and always-on connectivity

• WiFi extends connectivity to smart devices, coupled with GPS to 

support situational awareness for mobile applications

• Security features delivers robust communications for mission-

critical solutions 

• Open Developer Platform runs custom applications that facilitate 

improved data-driven responsiveness 

Vanguard 5530 – Cloud Ready.  Application Enabled.
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VANGUARD 5530 HIGHLIGHTS
• 4G Broadband LTE Radio – Cat 3 100 Mbps

• Auto Redial for always-on connection

HIGH-PERFORMANCE ROUTER 

• WLAN 802.11 g/n Access Point or Client Mode (Optional)

• WAN Gateway/ MAC Filtering / DMZ / Dynamic DNS

• I/O Ready: 7 programmable Inputs

• 5 general purpose Open Collector Outputs

• 4 general purpose ADC inputs (0 to 30VDC), 2 One Wire Bus interface

SUPERIOR CONFIGURATION FUNCTIONALITY

• IPSEC, GRE Tunneling, PPTP VPN

• RADIUS authentication 

ADVANCED SECURITY

• Quick setup / straightforward interface / powerful device management platform

• Open Developer Platform for custom applications and distributed intelligence

UNMATCHED USER EXPERIENCE
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Supply safe and sustainable innovative cost-effective 
solutions for community based drinking water:

• PLC - collect data from sensors
• Software – for data acquisition
• Control Center – HMI software for online 

monitoring
• Trends, reports, alarms, control, export reports
• Communication system- remote data acquisition 

and remote maintenance

Eco-India Case Study

Murshidabad – Jyot Sujan - West Bengal















גמישות בבחירת פתרונות  •
ובשילוב יצרנים

תקשורת מקבילה ואמינה•

תקשורת ללא שרת חיצוני•

תאימות לאחור•

ללא שינויים בתוכנה  
קיימת

:פנו אלינו אם אתם מחפשים

גדעון סלע

054-4284221

agm@agm.co.il


