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חב' ארד בע"מ, בבעלות הקיבוצים דליה ורמות-מנשה נוסדה בשנת 1941 ומאז הקמתה צברה מוניטין בין-לאומי בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי 
מדידת-מים לשווקים וליישומים השונים. 

החל משנת 2004 הפכה החברה לציבורית והיא נסחרת בבורסה התל-אביבית.

בשנת 2007 נרכשו כ-16% ממניות החברה ע"י קרן ההשקעות "מיילסטון".

מוצרי "ארד" מופצים ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם ועומדים בתקני איכות בין-לאומיים ביניהם: AWWA ,ISO ,MID, NSF, WRAS, ת"י.

"ארד" מקיימת ניהול איכותי בהתאם לתקנים בינלאומיים:
תקן ISO 14001 - איכות הסביבה 	 
תקן ISO 18001  - בטיחות	 
תקן ISO 9001  - מערכת איכות	 

חלק ממדיניות החברה היא מעורבות קהילתית, במסגרת זו מאמצת "ארד" מאז שנת 2004 את פנימיית בית-זינגר שבכפר יחזקאל, פנימייה 
לילדים שיצאו או הוצאו מבתיהם ע"י רשויות המדינה.

מוצרי החברה נחלקים ל-4 תחומים עיקריים:

מדי מים ביתיים
מגוון מדי מים בקטרים קטנים, המאפשרים מדידה מדויקת 

בכל טווח הספיקה של הצרכן הביתי.

מדידת הולכה 
מדי מים בקטרים גדולים בטכנולוגיה מסורתית ובטכנולוגיה 

אולטראסונית, המאפשרת מדידה מדויקת הן של ספיקות 
נמוכות והן של ספיקות גבוהות, תוך עמידה בדרישות כיבוי אש 

ובתחזוקה מינימלית.

מוצרי מדידה ובקרה ליישומים חקלאיים
מזה עשרות שנים שמוצרי חברת ארד מובילים בשוק ההשקיה, 

המדידה והבקרה בתחום החקלאות.

AMR/AMI פתרונות לאיסוף נתונים מרחוק
 מערכת ”Dialog 3G” שפותחה ע”י חברת ארד טכנולוגיות, 

היא מהמתקדמות והמנוסות בעולם. 

קבוצת “ארד” כוללת את:

ארד בע”מ - ממוקמת בקיבוץ דליה ובה נמצאת הנהלת הקבוצה, אגף ה-R&D ההידראולי של הקבוצה, אגף השיווק המקומי 
והבין-לאומי ומרכז הייצור לכל הקבוצה.

ארד טכנולוגיות בע”מ - הוקמה בשנת 2000 וממוקמת ביקנעם. 
.)AMR( ייעודה של החברה פיתוח, ייצור ושיווק מדי-מים משדרים ומערכות קריאה מרחוק וניהול משקי מים

Master Meter Inc - נמצאת בדאלאס טקסס שבארה"ב.
החברה מייצרת ומשווקת מדי-מים ומערכות קריאה מרחוק )AMR( לשוק הצפון אמריקאי. 

קונטזרה )CONTAZARA( - מתמחה בפיתוח וייצור מערכות מדידת מים לשוק הביתי והתעשייתי.
 .)AMR( קונטזרה נחשבת לשחקנית מובילה בשוק הספרדי למערכות קריאה אוטומטית מרחוק

החברה שהוקמה - 1984 בסרגוסה, הצטרפה לקבוצת ארד בשנת 2009.

Cicasa - חברה מקסיקנית, הוקמה בשנת 1953 כחברה הראשונה מסוגה לפיתוח, ייצור והפצה של טכנולוגיה למדידת מים.

Arad China - חברה סינית בבעלות מלאה של ארד, מייצרת ומפיצה את מוצרי ארד בטריטוריה הסינית.
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קבוצת ארד מציעה מוצרים ופתרונות מהמובילים בעולם לשוק החקלאות עבור מגוון רחב של יישומי השקייה כגון: מדי-מים, הידרומטרים, 
מדי-דשן ומוצרים למדידה מותאמים לשימושים חקלאיים.

קבוצת ארד מספקת מגוון רחב של מדי-מים באיכות גבוהה למדידה ביתית. החברה מציעה סל רחב של מוצרים לצרכים ופתרונות שונים 
ומגוונים. בשילוב עם מערכת Dialog 3G לקריאה ממוחשבת )AMR/AMI( ומערכת בקרה מתקדמת, קבוצת ארד מובילה את השוק במתן 

פתרונות מדידה משולבים המתאימים לעידן הערים החכמות.

תאגידי מים ורשויות
מערכות מדידה לחברות ניהול מים

השקייה
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חיישנים אולטרסוניים 
כפולי קרן המבטיחים 
דיוק ואמינות גבוהים.

ללא חלקים נעים

רגישות ודיוק גבוהים 
בספיקות נמוכות

הזנת סוללה בעלת מחזור 
חיים ארוך - 10 שנים לפחות

תצוגה הניתנת לתיכנות

משפחת האוקטב מביאה לתחום מדידת המים טכנולוגיות מתקדמות ורמות דיוק גבוהות בישומים הבאים:

מקומי

פולימריים  חומרים  בשילוב  האוקטב,  של  המוכרים  היתרונות  כל 
בספיקות  לשימוש  המתאימים  חדשים,  קטרים  ובמגוון  מתקדמים 

בינוניות מרמת בניין הדירות ועד לשכונה קטנה.
קטרים מ “½1 עד “2	 
משקל מופחת המקל על מערכת הצינורות ומונע עיוותים	 
בלאי נמוך ועמידות לאורך זמן	 
מחיר אטרקטיבי	 
חומרים ניתנים למיחזור	 

אזורי

מאפיינים  המשלב  ואמין,  מדויק  מהפכני,  מים  מד  הוא  האוקטב 
סטטיסטיים  נתונים  מתקדמות,  התראות  עם  מעולים  הידראוליים 

ותכונות מיוחדות לשוק הולכת המים.
הפתרון המוביל בעולם למדידת הולכה בכמויות גדולות	 
קטרים מ “2 עד “12	 
חומרים עמידים במחיר אטרקטיבי - ציפוי מאושר למי שתיה	 
אמינות ברמה הגבוהה ביותר	 

כמונה  מושלם  באופן  מתאימים  האוקטב  מדי  החקלאות,  בתחום 
המידע  אפשרויות  נמוך,  עומד  הפסד  הרב,  הדיוק  בשל  הראשי 

האלקטרוניות והתפוקות החשמליות המגוונות.
קוטר בגדלים של “2 עד “12	 
ללא חלקים נעים	 
אמינות ודיוק	 

חקלאות תעשייתי

אל-חלד,  פלדת  בגרסת  האוקטב  של  הטכנולוגיים  היתרונות  כל 
המתאימה למדידת מים בסביבה המאתגרת של מפעלים ותהליכים 

תעשייתיים.
קטרים מ “2 עד “8	 
עמידות בתנאי סביבה קשים	 
מתאים לשימוש עם מים אגרסיביים בתהליכים תעשייתיים	 
בלאי נמוך ועמידות לאורך זמן	 
מחיר אטרקטיבי	 

יציבות ואמינות ברמה גבוהה לאורך זמן	 

 	)IP68( מבנה מוקשח המאפשר טבילה

 	) R=Q3/Q1 ( 500 > יחס ספיקה

יכולת מדידה דו-כיוונית, )כולל פלטים( 	 

 	Encoder ,4-20mA תצורת פלטים: פולס כמות, אנלוגי

תצוגת ספיקה, כמות, כיווני זרימה ועוד	 

 מוכנות לקריאה מרחוק כולל התראות בזמן אמת 	 
וניתוחים סטטיסטיים

תצוגת LCD מרובת נתונים	 

יחידות מדידה - ניתנות לתיכנות	 

 	RF הגנה סביבתית בפני שדות מגנטיים ושידורי

אחריות ל-10 שנים על הסוללה 	 

תחזוקה מינימלית - כיול במבדקה פעם ב 5 שנים	 

תקן MID - ממכון התקנים הבריטי NMOתקינה:	 
AWWA - תקן אמריקאי
תקן WRAS - מי שתייה
תקן NSF61 - מי שתייה

תקן FM - כיבוי אש
תקן ISO 4064 - אישור רשות המים

ת"י 5452 - מי שתייה
אישורי כשרות

מד מים אולטרסוני מהפכני המבוקש ביותר בשוק
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M מדים מסדרת
מדי המים הבנויים על עקרון המדידה הרב-זרמית, הנם הבחירה הטובה ביותר מבחינת עלות/תועלת.

מרווחים גדולים בין רכיבי תא המדידה ושטחי מגע מזעריים, בין חלקים נעים ונייחים, הן הסיבות העיקריות לאמינות 
תפקוד מד המים במים קשים.

מד מים דגם “כרמל” מסוג מדי המים הרב זרמיים, פרי פיתוח מאומץ של חב’ ארד, במטרה להביא לשוק מד 
בתכונות התואמות את צרכי השוק העדכניים.

המד מתאים במיוחד להתקנות קר”מ )קריאה מרחוק של מדי מים(.
המנגנון מתחבר חיצונית למד המים, מבודד מלחץ המים וניתן לפרקו ולהחליפו ללא פתיחת המד	 
דיוק גבוה ביחס למדים רב זרמיים אחרים בשוק	 
גוף פולימרי )קומפוסייט( - מתאים לתקני מי שתייה המחמירים בעולם	 
קל משקל	 
 	3G כולל מנגנון קר”מ מסוג

גלאט
מד המים המתקדם מסוגו עם היתר גלאט.

בעזרת פתרונות תוכנה וחומרה מתקדמים פיתחה קבוצת ארד מד מים בעל היתר גלאט.
ללא כל צריכת זרם, סגירת מעגל חשמלי, או כל שימוש אלקטרוני אחר בשבת 	 
התאריכים בהם היחידה האלקטרונית תשבות, צרובים במכשיר ואינם ניתנים לשינוי	 
הכרטיס האלקטרוני כולל לוח שנה עברי ל-15 שנה, כולל שבתות ומועדי ישראל, כולל יו”ט שני של גלויות 	 
מדידה במתכונת שבת ללא הגבלת כמות	 
חיווי שבת ברור 	 
מתאים גם לפי שיטת חזו”א	 
מאושר לשימוש ע”י בכירי הרבנים בישראל	 
מנגנון כרמל גלאט מתאים לכל המדים המכאניים של ארד	 

UFR
מד מים כרמל UFR הנו פרי פיתוח משותף של חברת א.ר.י וחברת ארד. המד הוא מד רב זרמי ומהווה חלק 

ממשפחת מדי הכרמל. הודות ל-UFR ניתן למדוד ספיקות נמוכות מאוד, כל נזילה נמדדת!
UFR אל-חוזר, מונע חזרה של מים לרשת, שומר על בטחון המים וכן מונע תופעות הידראוליות של הפרשי מדידה 

כתוצאה מחזרה של מים.
המנגנון מבודד מלחץ המים וניתן לסיבוב כך שמתאפשר למקם את גלילי הספרות לקריאה בצורה הנוחה ביותר	 
דיוק גבוה ביחס למדים רב זרמיים אחרים בשוק	 
הגוף פולימרי )קומפוסייט( - מתאים לתקני מי שתייה המחמירים בעולם 	 
קל משקל	 
מתאים לכל סוגי הפלטים של ארד, כולל מנגנון קר”מ מסוג GK ,3G )גלאט כשר(	 
בעל תמסורת מגנטית	 
מיוחד לספיקות נמוכות, לנזילות מזעריות	 

מד מים אולטרסוני מתקדם ומדויק המשלב איסוף נתונים ובקרה לפתרונות ניהול רשת המים לצרכן הביתי. 
המבנה העמיד והחזק של הסונטה מבטיח יציבות, אמינות ודיוק ברמה הגבוהה ביותר ולאורך זמן עם תוחלת 
חיי סוללה של 12 שנה. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת מדידה של כל טווח הספיקה ובכלל זה ספיקות 

.)NRW( נמוכות מאוד, ההופכים את הסונטה לפתרון הטוב ביותר לטיפול בפחת המים

הסונטה מכיל יחידת תקשורת פנימית המותאמת למערכות קריאה מרחוק ופותח בהתאמה מלאה לעידן 
.  IOT -הערים החכמות וה 

בעל תקנים: )MID ,WRAS, NSF61, IP68 )submersible, אישורי כשרות.
T u n i n g  i n t o  t h e  f u t u r e

iF לשנת 2016 - זוכת פרס העיצוב היוקרתי  סונטה מבית ארד 

סונטה -עיצוב למצוינות 

מוצרים מובילים

Ultrasonic Residential Water Meter
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]בקרה וניהול[
Dialog3GCityMind

.Dialog 3G מבוססת על מערכת קריאת המונים מרחוק ,CityMind תוכנת

מספקת אוסף מגוון של דוחות וניתוחים סטטיסטיים. המערכת מציעה איתור בזמן אמת של התראות ספציפיות על פריצות, נזילות וחשדות 
לגניבה ומתממשקת באופן שקוף עם מערכות תוכנה אוטומטיות. 

הפתרון של ארד מבוסס על אלגוריתם מיוחד, שנכתב בשיתוף 
פעולה עם מומחי ניהול מערכות מים של IBM, כדי להבטיח קבלת 

הנתונים המדויקים, האמינים והמקיפים ביותר.

 :CityMind היתרונות העיקריים של
ניהול קריאת מוני המים המתקדם ביותר	 
איתור בזמן אמת של מצבי התראה 	 
זמינות של דוחות ונתונים סטטיסטיים רבים	 
יעילות תפעולית	 
אלגוריתמים מדויקים ואמינים	 

מערכת Dialog 3G היא מערכת קריאת מונים אוטומטית )AMR/AMI( אלחוטית מתקדמת, המשולבת עם כלי תוכנת בקרה וניהול רבי עוצמה. 
המערכת מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות ביותר, שפותחו על פי פטנטים בלעדיים וניסיון רחב היקף בתחום.

ובעולם. המערכת מספקת פתרונות מגוונים המותאמים לצרכים  ופועלת באלפי אתרים בארץ  Dialog 3G הינה מערכת מובילה בתחום 
הייחודיים של כלל הלקוחות. צוותי המו”פ בקבוצת ארד פועלים בהתמדה כדי לספק פתרונות חדשים בשוק דינאמי זה.

איסוף נתונים
מערכת Dialog 3G מציעה מגוון רחב של אפשרויות לאיסוף נתונים 
מלאה  אמינות  מספקים  המערכת  רכיבי  אוטומטי.  וחצי  אוטומטי 
בנוסף,  נתוני מערכת מדידת המים לטובת בקרה שוטפת.  באיסוף 
המודולריות של מערכת Dialog 3G מאפשרת להשתמש בה במגוון 

רחב של יישומים.

מדים בעלי משדר אלחוטי
רחב  מגוון  מציעה  רשום,  בפטנט  המוגנת   ,Dialog 3G מערכת 
של מדים בתשדורת אלחוטית עבור יישומים רבים בבתי מגורים 

ובמערכות אספקת מים עירוניות.

Universal Unit
פולסים
אינקודר

4-20 מילי אמפ' 

Dialog3Gcellular 

Dialog3Gregister

רשת קבועה איסוף נתונים נייד

בקרה 
וניהול

 AMR/AMI מערכת לאיסוף וניהול מידע של תשתיות מים מסוג

Dialog3G™
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)GIS( מודול מערכת מידע גיאוגרפי - Dialog3GCityMind
מערכת המידע הגיאוגרפי המתקדמת של ארד, תוכננה במיוחד כדי לשפר את יכולות ניהול רשת המים הכוללות. 

תוכנת המיפוי החדשנית מספקת לחברות שירותים ציבוריים ואספקת מים וכן נתונים גיאוגרפיים שלמים המאפשרים להן ללכוד, לאחסן, 
לנתח ולנהל את כל מערכת אספקת המים באופן 

חזותי וידידותי למשתמש.

מודול מערכת המידע הגיאוגרפי של ארד מציע 
את היתרונות הבאים: 

תמיכה בכל מבני שכבות הנתונים	 
)ESRI ,AutoDesk ,ArcGIS וכדומה(

ארכיטקטורה מבוססת גוגל
ניהול לחצים ובקרת שסתומים	 
דוחות גיאוגרפיים מפורטים 	 

]יישום רשת[
היישום מבוסס על רשת האינטרנט מאפשר ללקוחות/צרכנים לקבל מידע 

רחב היקף בזמן אמת על צריכת המים שלהם. דרך האתר ניתן לקבל 
התראות, דוחות השוואתיים ותחזית המאפשרות לצרכנים ניהול מיטבי 

וחיסכון כספי.

המערכת מציעה את היתרונות הבאים: 
שקיפות מלאה	 
תחזית צריכה	 
התראות על נזילות ו”כאשר אין אף אחד בבית”	 
מערכות חכמות עם תמיכה ללקוחות	 
הודעות SMS ודוא”ל	 

]יישומים לסמארטפונים[
יישום הסמארטפון החדש שפותח לאחרונה מאפשר לצרכנים לעקוב 

אחר צריכת המים שלהם בכל מקום בו הם נמצאים.  

היישום, זמין בגרסאות האנדרואיד ובהמשך גם על מכשירי אייפון, 
מציע את היתרונות הבאים:  

גרפים מפורטים של צריכה	 
התראות על נזילות 	 
הודעות בזמן אמת	 
תחזית צריכה	 

הפתרונות הדיגיטאליים האישיים של ארד

]בקרה וניהול[
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Arad Ltd.
www.arad.co.il

Arad Technologies Ltd. 
www.aradtec.com

Master Meter, Inc.
www.mastermeter.com

Contazara, S.A.
www.contazara.com

Arad Metering Technologies
www.aradmetering.com

Cicasa
www.cicasa.com


