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מערכת מתקדמת לניהול, מדידה 
ומיפוי תשתיות במגזר הכפרי

מיםאנרגיה גז מיפוי



ARADSKYVIEW מערכת לניהול תשתיות מדידה, בקרה וניהול במגזר הכפרי המספקת 
למשתמש את כל המידע הנדרש לשליטה, בקרה, מדידה ומיפוי של כלל משאבי היישוב השונים.

ניהול ובקרת מערכות מים

התייעלות אנרגטית תפעולית

שליטה, בקרה, צריכה ואיכות אספקת מים	 
ניטור איכות מים	 
ניהול שימושים מול הקצאות	 
בקרת השקיה	 
מדידת לחץ וספיקה	 
ניטור שוחות	 
בריכות שחייה	 
מתחמי תחנות דלק	 
מאזנים ופחת	 

שליטה, בקרה, צריכה ואיכות אספקת האנרגיה
תאורה	 
מדידת חשמל ביתית/ ראשית/ תעשיה	 
מדידת גז	 
תחנות דלק	 
תקשורת דו-כיוונית	 
מאזנים ופחת	 

דוגמה לדו"ח תקופתי לצריכת חשמל 

צפיה ברמה היומית- חיסכון לשימוש עתידי

דוגמה לדו"ח תקופתי לצריכת מים

חווית שירות • שקיפות • נגישות • קשר עם התושב • חיסכון • התייעלות • בטחון



תוכנות מיפוי וניווט מתקדמות ] GIS ,GPS, אורטופוטו[

זיהוי מיקום מדים ברשת ישראל החדשה	 
 	)WAZE( ניווט בסלולר לכל מיקום
דיוק של אורטופוטו	 
ניהול שכבות תשתית	 

דוגמה להצגת דו"ח במיפוי אורטופוטו

התראות מערכת

דוגמה לדו"ח התראות התראה לסמרטפון

 	SMS קבלת התראות במייל וב
מידע והתראה על פריצה בקו המים בזמן אמת	 
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ארד בע״מ קיבוץ דליה, 1923900, ישראל
04-9897960 פקס:    |   04-9897911  : ן טלפו

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

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 כולל: AWWA ,ISO ,MID ו-ת"י. 

"ארד" מקיימת ניהול איכותי בהתאם לתקנים בינלאומיים:
תקן ISO 14000 - איכות הסביבה 	 
תקן  ISO 18000  - בטיחות	 
תקן  ISO 9001  - מערכת איכות	 

מאז שנת 2007 זוכה חב' ארד בכל שנה ב-5 כוכבי יופי מהמועצה לישראל יפה. 

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

אפליקציה ידידותית להורדה


