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חברת רדט ציוד ומערכות הינה חברת האינטגרציה המובילה בישראל בתחום פתרונות בדיקה,
כלי פיתוח וניתור ,בקרה ,מכשור ואוטומציה .מאז הקמתה בשנת  ,1963נמצאת רדט בחזית טכנולוגית ההייטק
בישראל.
חברת רדט מספקת מגוון רחב של פתרונות ושירותים טכנולוגיים אשר כוללים מענה מערכתי המבוסס על צרכי
הלקוח וכולל אפיון ,תכנון ,אינטגרציה ,שירות ,וקורסי הכשרה.
אנו מייצגים את היצרנים המובילים בעולם לציוד בדיקה בתחום אלקטרוניקה וחשמל ,תקשורת ,ספקטרום
רדיו ) (RFומיקרוגל ,מבדקים אוטומטיים ) ,(ATEתאימות אלקטרומגנטית ) , (EMCבקרה ומכשור ועוד.
כל הפתרונות משולבים ביכולות ובעומק טכנולוגי של מומחי רדט בביצוע אינטגרציה ,התקנה,
שרותי מומחה ) PSוחוזה שירות( .
רדט פועלת להתרחבות וצמיחה מתמדת .במהלך  2016רדט רכשה את פעילותה של החברה המובילה
בישראל בתחום הבקרים  -חברת זיוון מכשירים למחקר.
באמצעות רכישה זו אנו מעמיקים ומרחיבים את העומק הטכנולוגי והיכולת להעניק פתרונות רחבים יותר
ללקוחותינו גם בתחום  -המכשור ,בקרה ואוטומציה לתעשייה.
לרדט ציוד ומערכות  5חטיבות:
• צב"ד ) ( T&MוATE-
• בקרה ,אוטומציה ומכשור
• RF / EMC
• תקשורת
• שירות ,תמיכה ותחזוקהISO 9001:2015 ,
 – ACADEMY RDTקורסים ,הסמכות והדרכות
כל החטיבות נתמכות ע"י פעילות רוחבית שמספקת מענה מקצועי בתחום הקורסים ,הסמכות והדרכות
בנושאים טכנולוגיים מגוונים.
הקורסים מותאמים למגוון הפתרונות של רדט בתחומי ציוד בדיקה )צב"ד( ,בקרה ואוטומציה,
) , ATE(Automated Test Equipment) + DFT (Design For Testabilityתאימות אלקטרומגנטית
) (EMCתקשורת ועוד ,לדוגמה:
• קורס תרמוגרפיה המסמיכה לסוקר תרמי מוסמך רמה 1
• קורס איכות החשמל בהנחייתו של המהנדס אריאל סגל
• קורס ניטור רעידות הנותנת הסמכה דרגה  Iלפי 18436-ISO
• קורסי  JTAGלכתיבת אפליקציות ולבדיקה ואיתור תקלות מעגלים חשמליים
• קורס בקרים מתוכנתים ) (PLCבשיתוף עם .UNITRONICS
חטיבת צב"דATE /

המחלקה מציעה פתרונות אוטומציה לבדיקות בתעשיית האלקטרוניקה ,מגוון פתרונות אלו מותאם לכל אחד
משלבי הייצור והפיתוח של המוצר.
החל ב ציוד ייעודי לבדיקות  DFTועד בדיקות .AOI,ICT,X-RAY,FUNCTIONAL,BOUNDRY SCAN
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המחלקה מבצעת גם פרויקטים של כתיבת פרוצדורות בדיקה ייעודיות ואף משמשת כגוף הנדסי מייעץ בתחום
הבדיקות עבור חברות שונות בישראל
מחלקת צב"ד
המחלקה מציעה פתרונות בדיקה ומדידה ליישומי מעבדה ושטח.
המגוון הרחב של כלי הבדיקה שלנו כוללים מדידות מדויקות של פרמטרים חשמליים ופיזיקאליים כגון:
מתח ,זרם ,הספק ,התנגדות ,תדירות ,טמפרטורה ,לחץ וזרימה במגוון רחב של יישומים מקצועיים.
מחלקת ATE
המחלקה מספקת פתרונות אוטומציה לבדיקות ליצרנים בתעשיית האלקטרוניקה ומגוון
הפתרונות המוצעים מותאמים לכל אחד משלבי הייצור של המוצר ,החל ב  DFTועד ציוד ייעודי לבדיקות
.BOUNDRY SCAN, ,FUNCTIONAL, X-RAY, ICT, AOI

המחלקה מבצעת פרויקטים של כתיבת פרוצדורות בדיקה ייעודיות ומשמשת כגוף הנדסי מייעץ בתחום
הבדיקות עבור חברות שונות בישראל.
מחלקת צב"ד יד שניה
המחלקה מציעה את מגוון הפתרונות של יצרני ציוד הבדיקה המובילים במחירים
האטרקטיביים וזמני אספקה מהירים.
בנוסף ,מהנדסי המחלקה הינם בעלי ותק רב ומספקים ייעוץ לבניית מערכי בדיקה בתחומים שונים של
שוק האלקטרוניקה והחשמל.
חטיבת בקרה ,אוטומציה ומכשור
החטיבה מתמחה בייבוא ,שיווק ומכירה של מוצרים ופתרונות מחברות בינלאומיות מובילות וביצוע
פרויקטים בתחומיים הבאים:
• פיתוח ,תכנון וביצוע מערכות בקרה למכונות ולתהליכים בתעשייה
• כתיבת תוכנה בבקרים מתוכנתים ותכנות ניהול במחשב
•  HMIכתיבת אפליקציות
• תכנון וביצוע ארונות בקרה
• מערכות מיזוג וקירור תעשייתיות
מחלקת פרויקטים
פיתוח ,תכנון וביצוע מערכות בקרה למכונות ולתהליכים בתעשייה ,כתיבת תוכנה בבקרים מתוכנתים ,תכנות
ניהול מערכות בקרה ממוחשבות וכתיבת אפליקציות לסביבת  ,HMIתכנון וביצוע לוחות בקרה מתקדמות,
מערכות מיזוג וקירור תעשייתיות.
זיוון מספקת ללקוחותיה מענה כולל המשלב תכנון ,מכירה ויצור מקומי על פי צורך במחלקת יצור והרכבה
של החברה.
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חטיבת EMC/RF
החטיבה מספקת פתרונות  EMI/RFIהכוללים תאי אל-הד ,אנטנות ,מסננים ואביזרים.
המגוון הרחב של הספקים מאפשר מתן פתרונות וביצוע פרויקטים המשלבים ספקים בארץ ובחו"ל,
מהמותאמים לדרישות הלקוח לחטיבה ניסיון של מעל  20שנה בתכנון/יעוץ ויישום תאים שונים עבור
התעשייה האזרחית ומערכת הביטחון.

שירות ,תמיכה ותחזוקה ,הפועלים על-פי תקני ISO 9001:2015
24
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Industrial Test & Measurements Tools
,RF

Calibration & Measurement Temperature Tools
,SPRT , PRT

Fluke
,TC

Pressure and Flow
.DHI, RUSKA, Pressurements
Deadweight Testers, Piston Gauges, Air Data Calibration, Manual Pressure Calibrators and Monitors.

Fluke Thermography
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elektro-automatik
.UPS
www.elektroautomatik.de

SUNSTONE ENGINEERING
Sunstone Engineering Research and Development Corporation is dedicated to providing superior technical
products at aﬀordable prices. Sunstone Engineering specializes in designing, engineering and manufacturing

http://sunstoneengineering.com/

SEFELEC
safety
www.sefelec.com

Bird Technologies
RF
www.bird-technologies.com
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.JTAG
,On Board
Debug
www.jtag.com

Signal Integrity ,

.

High Resolution oscilloscope up to 65 Ghz
AOI+AXI – 3D
Serial Data
40MHz-100GHz

12 bits high resolution scope
.IPC-610E Class
Arbitrary Function Generator
, GHz 340

USB Gen3 ,PCIe Gen3
Tx ,Rx

www.gopel.com

DATA I/O

www.dataio.com
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Aster

Test Way

.Design For Testability
. AXI, AOI, Flying Probe, JTAG, ICT
www.aster-technologies.com

Accretech
Accretech חברת

VLSI
www.accretechusa.com
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EMC/RF
ומכשור
חטיבת בקרה ,אוטומציה

UNITRONICS
חברה ישראלית בין-לאומית העוסקת בפיתוח וייצור בקרים מתוכנתים המשווקים בכל העולם.
המטה ומרכז הפיתוח ממוקמים בקריית שדה התעופה בישראל.
www.unitronicsplc.com

TURCK
מתמרי טמפרטורה ,לחץ ,רגשים אינדוקטיביים ,רגשים קיבוליים ,מערכות  ,RFIDאינקודרים.
www.turck.com

BANNER ENGINEERING
גששים אופטיים ,אולטרא-סוני ,מצלמות  ,VISIONאביזרי בטיחות -וילונות אופטיים ,מפסקים ,לייזר ,אלחוט ומנורות .LED
www.bannerengineering.com
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EMC/RF
ומכשור
חטיבת בקרה ,אוטומציה

ANDERSON-NEGELE
ציוד סניטארי לתעשיית התרופות והמזון :לחץ ,טמפ' ,זרימה ,גובה ,רשמי תהליך ,מדי טמפרטורה ,מדי עכירות,
מדי גובה ,מדי מוליכות..
www.anderson-negele.com

NEPTRONIC
חברת נפטרוניק מציגה מגוון רחב של בקרי רשת מאושרים ע"י ( BTL (BACnet Tes�ng Laboratories
עם יכולות  BACnet MS/TPאו  Modbusלמערכות ניהול בניינים שעברו תהליך אינטגרציה מוצלח באתרים רבים בעולם
ומותאמים אליהם באופן מקיף.
בקרי רשת של נפטרוניקס מכוונים להסגת גמישות ופשטות לתהליך יישום על בסיס :
• אחידות ותאימות
• מידע בזמן אמת עבור תהליכי ניהול ובקרה
• יחס עלות/תועלת מעולה
• ריבוי וגמישות ליישום תהליכי בקרה
• התייעלות אנרגטית ,שימור וחיסכון במשאבים
www.neptronic.com

MONNIT
יצרנית מובילה לפתרונות  IOT/IIOTבעלות אטרקטיבית ומספקת פתרונות ניטור ושליטה מרחוק
ומגוון מקיף של חיישנים אלחוטיים מאפשר לפקח על התקנים ותהליכים מכל מקום.
www.monnit.com
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EMC/RF

Antenna Measurements Systems
Compact Range System, Radom measurements, Radar cross section,
Turn Key Project
Pylons
Antenna measurements
www.nsi-mi.com

Azimuth Systems
(BS, eNodeB )
(SISO, MISO, SIMO, MIMO)
Multipath, Doppler, Velocity, Antenna Correlation, (AGWN)
.GSM, CDMA, EvDO, HSPA+, LTE

RF Channel Emulation
(MS)

www.azimuthsystems.com

X COM SYSTEMS
.(40GHz

160MHz

RF

www.xcomsystems.com

RF

RF MATCHUNG NETWORKS
www.tcpowerconversion.com
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EMC/RF

Solar Electronics

MIL STD 461 RFI/EMC Test Tools
,MIL-STD 461-A-F

SPIK / Transient / Sweep Generators, High Pulse Generators, Probes, LISN,
Capacitors, Pulse Transformers Coupling Networks
www.solar-emc.com

AAronia is RF Test and measurement equipment manufacturer.
Vast portfolio of test and measurement equipment: Spectrum analyzer,
Generators and Antennas up to 40GHz.
Drone Detection Systems (DDS) with all in one solution to detect
drone/controller and eliminate threat.

http://www.aaronia.com/

EPIQ SOLUTION

Design and manufacture state-of-the-art low power, reconﬁgurable radio solu�ons.
Epiq So�ware Deﬁne Radio (SDR) has standard cards like: MiniPCIe, M2 and VITA57.1 (FMC),
all named Sidekiq.
Epiq has SBC combined SDR pla�orms.
Matchs�q family is one pla�orm, good for Cellular Network Analysis using skylight applica�on.
Other SDR applica�on is ERA Spectrum applica�on ect.
www.epiqsolu�ons.com
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EMC/RF

ETS Lindgren
11
Absorbers RF
EMC

,Turn Key project
•
Test Boxes •
www.ets-lindgren.com
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network performance management and troubleshooting, as well as security and
performance monitoring. Fluke Networks solutions are trusted by:
• Network professionals to help them deploy, manage and troubleshoot business critical networks
• Agencies, Enterprises & Carriers around the world
• By 98 of the Fortune 100 Companies
ATE /חטיבת צב"ד

Fluke Networks

EMC/RF חטיבת

www.

NETSCOUT
.חברה המובילה העולמית במוצרים ופתרונות לניהול ביצועים ויישומים ברשת
. מארגנים ומנתחים נתונים מכל נקודות כדי להבטיח ביצועים מיטביים של התקני תקשורת בכל השכבות, מתאמים,מוצריה אוספים
www.netscout.com

Developing next generation communication equipment.
VeEX core expertise and product lines range from DSL, Broadband and Cable TV to Metro
and Next Generation Transport Networks (SDH, OTN).
www.veexinc.com
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demonstrable price/ performance leadership
www.xenanetworks.com

Intelligent Visibility for enterprises, data centers and service providers around the globe. Our
technology empowers infrastructure architects, managers and operators with pervasive and

www.datacomsystems.com | www.gigamon.com | www.cgstowernetworks.com

Hardware and software solutions that drive network performance, enabling organizations
of all sizes to analyze, troubleshoot, optimize, and secure their wired and wireless networks.
Wild Packets products are sold in over 60 countries and deployed in all industrial sectors

www.wildpackets.com
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Apposite Technologies is the leader in easy-to-use, professional-quality network simulation
bandwidth, delay, loss, congestion, and other network impairments to test the performance
of applications in the lab under a spectrum of real-world conditions.
apposite-tech
.com

Calnex is the world-leader in test & measurement solutions to prove and monitor the
performance and reliability of Ethernet synchronization and OAM technologies - 1588v2,
NTP, Sync-E, CES, E-OAM and MPLS-TP OAM.
www.calnexsol.com

T1/E1/
ISDN, SS7, GR-303, Frame Relay, HDLC,
DTMF, MF, MFC-R2
,T3/OC-3
CAS, DCOSS, VoIP
V5.X, ATM, GSM, GPRS
(PAMS PSQM, and PESQ), VoIP, Wireless, Landline
www.gl.com

SANBlaze Technology, Inc. is a pioneer in storage emulation technologies and a leading provider

of storage, networking and multifunction solutions for embedded systems
www.sanblaze.com
WWW.RDTEST.CO.IL
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IT
www.loaddynamix.com

(Access Points )
www.xirrus.com

(LTE)

www.sanjole.com

AAA & TDM Sigtran

TDM IP
SIP, H.323, SIGTRAN, ISUP, TCAP, H.248, RTP
www.tekcomms.com
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PHY conformance and performance
PoE analyzer
www.sifos.com

Napatech
telecom, corporate and government networks. As data volume and complexity grow,
we enable our customers’ applications to run faster than the networks they need to
manage and protect. Napatech. FASTER THAN THE FUTURE
http://www.napatech.com/
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קורס תרמוגרפיה בשיתוף עם חברת

מיועד לעוסקים בתחומי החשמל ,אינסטלציה ,אלקטרוניקה ואיתור כשלים במעטפת הבניין.
במהלך הקורס המשתתפים ילמדו את עולם התרמוגרפיה וטכניקות מדידה תוך התנסות מעשית,
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת סוקר תרמי מוסמך רמה .1
את הקורס מעביר מרצה בעל ידע רחב ומעמיק בתחום התרמוגרפיה עם ותק של  30שנה.
משך הקורס הינו  27שעות לימוד.

קורס איכות החשמל ואנליזת רשת בשיתוף עם חברת

מיועד לעוסקים בתחומי החשמל וסקירת אנרגיה.
במהלך הקורס המשתתפים ילמדו על הפרמטרים הנדרשים למדידה ,התקנים אשר מגדירים את
אופן המדידה ושיטות שונות לשיפור איכות החשמל במתקנים הנבדקים.
את הקורס מעביר המהנדס אריאל סגל ,בודק סוג  ,3בעל ניסיון רב בהדרכה ובבדיקת מתקני חשמל.
משך הקורס הינו  20שעות לימוד.

קורס ניטור רעידות בשיתוף חברת

מיועד לעוסקים בתחומי ניטור הרעידות ,אחזקה ובבניית מכונות.
במהלך הקורס המשתתפים ילמדו שיטות אחזקה ,עקרונות הרעידה ,איסוף ועיבוד נתונים,
ניתוח רעידות ועוד .בסוף הקורס ולאחר בחינה תינתן הסמכת  ISO18436הכוללת תעודה
והשתתפות באישור מטעם .Mobius Ins�tute
את הקורס מעביר מדריך מוסמך  ISOבדרגה  IIIומעלה מטעם .Mobius Ins�tute
משך הקורס הינו  32שעות לימוד.
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קורס בקרי  Unistreamבשיתוף חברת

מיועד לבעלי ניסיון בסיסי בכתיבת תוכנה לבקרים ,אנשים היודעים כתיבה בדיאגרמת סולם.
במהלך הקורס המשתתפים יקבלו ידע בהכרת משפחת בקרי ה,Unistream
בצורת הכתיבה והתיעוד ובהכרת כל אופציות ההפעלה.
משך הקורס הינו  14שעות לימוד.

קורסי JTAG

 .1קורס  Boundary Scanלמעוניינים לפתח אפליקציות למעגלים חשמליים ברכיבי .JTAG
הקורס מיועד לאנשי .ATE
במהלך הקורס המשתתפים יכירו את התקן ) (1149ילמדו על כל סוגי החומרות והתוכנות ומה ההבדלים
בניהם ויקבלו כלים לפיתוח אפליקציות סטנדרטיות כתיבת קלסטרים ,כתיבת סקריפטים
ואף כלים לצריבת רכיבים מסוג  FLASH, FPGA, CPLDועוד.
משך הקורס הינו  22שעות לימוד
 .2קורס  Boundary Scanלמפעילים לבדיקה ואיתור תקלות מעגלים חשמליים הנתמכים ברכיבי .JTAG
הקורס מיועד לאנשי .ATE
במהלך הקורס המשתתפים יכירו את כלי ההרצה ,הדיבג ואיתור תקלות לבדיקת מעגלים חשמליים.
משך הקורס הינו  4שעות לימוד.
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