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Vážení zákazníci,

Jako každý rok, i letos se v Norimberku koná výstava SPS IPC Drives. Vzhledem k tomu, že toto město leží nedaleko

našich hranic, přivítá pravidelně velké množství českých návštěvníků.

Výstava je pro nás významná i z toho důvodu, že zde uvádíme na trh celou řadu nových produktů, o něž není v našem

portfoliu nouze. I v letošním roce organizujeme cestu našich zákazníků na tento veletrh, která bude obsahovat

i komentovanou prohlídku stánku Phoenix Contact.

Poprvé budou přítomni dva naši kolegové, kteří se budou česky mluvícím návštěvníkům věnovat a pomohou jim

s orientací v množství představených technologií. Významná část bude věnována, stejně jako loni, automatizaci

a především naší vlajkové lodi PLCnext (www.phoenixcontact.com/plcnext), která již získala od svého uvedení

na trh několikerá ocenění, mezi něž patří Achema Innovation Award a German Innovation Award. 

Čím si získala jejich odbornou porotu? Především uživatelskými benefity včetně úspory nákladů, otevřeností své

platformy a snadnou možností sdílení již vyvinutých aplikací s využitím PLCnext Store (www.plcnextstore.com).

V případě, že máte zájem přidat se k nám a zúčastnit se komentované prohlídky našeho stánku v českém jazyce,

prosím zašlete zprávu s datem vaší návštěvy na e-mail marketing@phoenixcontact.cz, případně zavolejte přímo naše

kolegy na stánku, ing. Jiřího Prchala, tel +420 724 097 688 nebo Jana Bauera, tel. +420 602 516 032. 

Těšíme se na vás!
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Výstava SPS IPC Drives 2019 a PLCnext

Recese? Krize? To jsou slova, která nenechávají nikoho chladným. Podle ekonomických zákonitostí se období

konjunktury střídají se stádii recese a měli bychom s tím tedy zákonitě počítat. Jsou to období, která vzbuzují obavy,

protože právě v těchto časech se většinou „láme chleba“. Pro některé podniky je to fáze zklidnění po hektických

dobách, kdy nejsou ani lidé, ani suroviny, pro některé podniky, je to etapa noční můry. 

V každém případě je to doba vhodná pro realizaci větších změn, protože po každé recesi opět přijde konjunktura,

dříve nebo později, a to je zpravidla čas obrovských příležitostí. Největší šanci na úspěch mají podniky, které budou

schopny reagovat rychle a pružně, dodávat i menší objemy zboží za ceny odpovídající větším objemům, snižovat

náklady spojené s realizací transakcí, to jsou ovšem všechno vize průmyslu 4.0.

V období recese má tedy smysl podívat se na možnosti zlepšení své výroby i svých výrobků a připravit se co nejlépe

na přicházející oživení nebo na nové příležitosti na trhu. 

V tomto novém zpravodaji vám představíme nové možnosti snadné konfigurace pouzder pro vaši elektroniku,

nový software pro projektování a popis DIN lišt, jak lépe zvládat spínaní vyšších stejnosměrných proudů,

ale především představíme zcela převratný přístup k průmyslové automatizaci - PLCnext. 

V neposlední řadě bych vás rád jménem celé společnosti Phoenix Contact pozval na jednu z nejvýznamnějších událostí

v roce pro všechny odborníky z oblasti průmyslové automatizace. Ano, jedná se o veletrh SPS/IPC/Drives

v Norimberku. Neváhejte a vyžádejte si od nás nejen volnou vstupenku, ale i českou podporu na našem stánku!

Naši kolegové vás rádi provedou naší expozicí a představí vám nejdůležitější novinky a nové možnosti, jak řešit vaše

každodenní výzvy.  

Přeji vám barevný a inspirativní podzim!

Ing. Martin Lahoda

Jednatel společnosti 

Mgr. Radim Roček, MBA
Obchodní a marketingový ředitel 
rrocek@phoenixcontact.cz

Naše účast 26. - 27. 11. 2019
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Nový konfigurátor pouzder na elektroniku

 

Phoenix Contact na webových stránkách nabízí možnost si kompletně navrhnout pouzdro na elektroniku

pomocí nového online konfigurátoru.  

Na webových stránkách www.phoenixcontact.cz po zadání kódu #0512 do vyhledávacího okénka si zákazník otevře
konfigurátor a ve čtyřech krocích si navrhne kompletní pouzdro na elektroniku včetně potřebného příslušenství.  

Jednoduše si vyberte aktuálně z 16 řad pouzder na elektroniku v různých velikostech a designu a přidejte příslušné
připojení ve formě konektorů.

Konfigurátor poskytuje mnoho výhod, jako jsou:

✔ rychlá a snadná konfigurace všech jednotlivých komponentů
✔ pohodlná drag-and-drop obsluha i na mobilních zařízeních s operačními systémy iOS a Android 
✔ možnost exportu položek jako kusovníku nebo možnost přímého převodu do nákupního košíku
    a vygenerování objednávky
✔ vizualizace konkrétního návrhu v reálném čase ve 3D
✔ možnost stažení designu desky plošných spojů tak, aby odpovídala konkrétně zvolenému typu pouzdra na elektroniku

Krok 1

Zvolení konkrétní řady

pouzdra na elektroniku

Zkompletujte si pouzdro na elektroniku online ve čtyřech velice  snadných krocích

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz

Krok 2

Sestavení jednotlivých

komponentů kompletního

pouzdra s konektory

Krok 3

Zobrazení a stažení

nakonfigurovaného

modelu včetně designu

desky plošného spoje

Krok 4

Zobrazení kompletního

seznamu nakonfigurovaných

položek

Nyní můžete vygenerovat objednávku přidáním soupisu položek do košíku v našem e-shopu. Tento nástroj je velmi
dobrým pomocníkem, je velmi jednoduchý a intuitivní.

Široké spektrum tvarů, barev, funkcí a technologií připojení – to je hlavní myšlenka pouzder elektroniky od společnosti
Phoenix Contact. Na stěnu či nosnou lištu, od světle šedé až po azurovou, úzké nebo široké. Pomocí našeho
konfigurátoru můžete vytvořit produkt přesně podle vašich potřeb, mít vždy to správné pouzdro.
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Elektromechanická (EMR) a elektronická relé (ESR) se využívají v mnoha průmyslových aplikacích.

Pokud se budeme bavit o standardních napěťových úrovních – 24VDC a 230VAC a patřičné zátěži,

jsou schopny spolehlivě fungovat v rozváděčích po dlouhou dobu. Pokud ovšem potřebujeme spínat

větší proudy, obzvláště pak pro DC napětí, je to pro běžně používaná relé velký problém. Snadno

se opotřebují a selhávají.

Aplikací, kde je třeba spínat náročné DC zátěže je v elektrotechnice celá řada a výrobci vyvíjí a uvádí na trh spousty
speciálních modulů. Typickými příklady pro jejich uplatnění jsou: motory pro elektrická vozidla (800 VDC), bateriové
systémy v kolejových vozidlech (různí se dle země např. 72 VDC, 96 VDC, 110 VDC a fotovoltaické systémy (až do
1500 VDC). Velice často se stává, že výše zmíněné speciální moduly a stykače nejsou, ať už kvůli rozměrům, váze nebo
přespřílišné naddimenzovanosti, vhodné pro použití ve std. rozváděčích.

Přímé DC spínání z bateriových systémů

Ve většině případů jsou řídicí systémy napájeny napětími 24 VDC a 230 V AC, pro napájení motorů pak 3f 400 VAC.
Ve zvláštních provozech se ovšem mohou vyskytovat i DC napájecí systémy pracující z napětími vyššími než 100 V DC.
Většinou se jedná o bateriové záložní systémy v počítačových centrech, letištích, chemických provozech a elektrárnách.
Pojďme si vzít za příklad poslední zmíněnou elektrárnu a trochu si ji rozebrat.
K zajištění nepřerušeného chodu v případě poruchy mají elektrárny záložní generátory. Těmto generátorů ovšem trvá
nějakou dobu, než naběhnou. Tento čas je překlenut právě z baterií. Další věcí je porucha těchto generátorů. I v tomto
případě musí bateriové systémy napájet po určitou dobu důležité systémy. V Evropě se vedle nejvíce používaného
220 VDC vyskytuje i 110 VDC a v různých koutech světa i 125 VDC. Pro zajištění potřebného množství energie je
zapojeno velké množství aku článků do bateriových polí. Na toto bateriové pole je napřímo napojeno nespočet řídicích
systémů včetně spojovacích relé, která jsou umísťována na DIN lišty v rozváděči. 

DC napětí neprochází nulou

Často se v podobných aplikacích potkáváme
s nevhodně použitými relé. Běžné relé vykazuje
poruchu po velmi krátké době. Čím je toto
způsobeno? Zde si musíme uvědomit, že spínání
AC a DC zátěží, které jsou větší než 40 VDC,
se potýkají s jinými fyzikálními zákonitostmi.
Téměř většina dnešních spojovacích relé je
konstruována s mezerou mezi kontakty
0,3 – 0,4 mm při vypnutém stavu. Tato mezera
je dostačující pro střídavé napětí i u větších
proudů.  Případný oblouk je zhašen při průchodu
0V automaticky. U DC proudů přirozeně žádný
průchod nulou nenajdeme, a tudíž případný
oblouk nemá co zhasit. V katalogových listech
se uvádí maximální hodnota proudu pro
AC napětí, často tedy může dojít k omylu.
Pokud vezmeme std. spojovací relé, nalezneme
na něm hodnotu 10 A pro 230 VAC,
pro 220 VDC je tato hodnota pouze 0,3 A.
Jak vidíte, rapidně se snižuje maximální
povolený proud. Přesnou hodnotu pro různá
napětí a charakteristiky zátěží můžete nalézt
ve spínacím diagramu. 

Použití zhášecích magnetů

Z předchozího vyplývá, že mechanická relé nejsou vhodná
k spínání DC proudů, částečně je to pravda. Jelikož tato
relé jsou jednak relativně levná a malá je škoda se jich
v těchto aplikacích zcela vzdát. Pro potlačení nežádoucích
jevů se využívá zhášecích magnetů. Princip fungování je
jednoduchý. Magnet se umístí co nejblíže mezeře mezi
kontakty. Magnetické pole pak ovlivní jiskru a ta nevznikne
mezi kontakty přímo, ale laterálně po magnetických drahách.
Vypadá to jako by jiskra byla vyfouknuta, v angličtině
se používá termín „magnetic blowout relay“. Relé této
konstrukce jsou schopna zhasit cca 30krát větší proud
než bez přídavného magnetu. V našem sortimentu
naleznete tyto relé pod označením REL-PR1- …/1/MB.

Čistě elektronická relé

Další možností, která se nabízí pro spínání DC proudů, je užití
elektronických SSR relé. Základním a nejdůležitějším prvkem je
zde vysokonapěťový MOSFET. V malém, tj. standardním provedení
na DIN lištu, je schopen pracovat do napětí cca 300V DC. Spínaní
je zde realizováno pouze elektronicky, tudíž zde odpadá problém 
jiskření mezi kontakty. Dalšími výhodami jsou dlouhá životnost
(nejsou zde mechanické části), rychlost a bezhlučnost spínání.
Speciálně navržené 6 mm relé PLC- OSC- …/300DC/
1 až 30násobnou životnost oproti mechanickým a je schopno
spínat napětí do 300 VDC a proudu do 1 A, což je pro spojovací
relé dostačující.
Třetí možností pro spínání vyšších DC proudů je zapojení více pólů
jednoho relé do série. Můžete tak dosáhnout spínací kapacity kolem
několika ampér až do 220 VDC. Tyto hodnoty a specifika zapojení
jsou zmíněna v datasheetech.

Závěrem

Pro bezproblémové spínání DC zátěží je vhodné volit elektromechanické relé s vyfukovacími magnety, které poslouží
do cca 250 VDC, 10A. Volbou těchto speciálních relé se vyhnete problému s přeskakujícími jiskrami mezi kontakty
při vypínání. Zabrání tak dlouhému vypínání a ničení kontaktních plošek, které se mohou po čase spéct, a tím způsobit
poruchu. Pro aplikace do 10 A nabízíme alternativu v podobě SSR relé, které je naprosto bezúdržbové s dlouhou
životností v 6,2 mm provedení.

Správná volba pro spínání vyšších DC proudů

Vyzrajte na DC oblouk

 

 

 

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz
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Objevte nové možnosti programu Clip project  Complete a nových tiskáren Thermomark 2.0

Společnost Phoenix Contact představila na letošním veletrhu Hannover novou verzi softwaru

Clip project, který je určen pro projektování a obsluhu tiskáren. V nové verzi programu bude

vaše práce ještě snažší a rychlejší než kdykoliv předtím. Software Clip project byl kompletně

přepracován, byly zde přidány funkce usandňující práci a zvyšují její efektivnost. Tato vylepšení

byla přidána na základě podnětů od našich partnerů. A co je nového?

1. Kompletní přepracované rozhraní celého softwaru tak, aby usnadňovalo práci,

    ale zároveň bylo moderní.

Společně s novou verzí programu Clip project Complete byly představeny nové tiskárny Thermomark Card
a Thermomark Roll ve verzi 2.0. Tiskárny nově disponují robustnější konstrukcí oproti předchozí generaci.
Dále zde je implementován barevný display pro přehlednější a lepší čitelnost. Mezi další novinky patří možnost
tisku přes protokol FTP, možnost připojit tiskárnu do podnikové sítě pomocí bezdrátového připojení.
Obě tiskárny, jak Roll tak i Card, jsou zpětně kompatibilní se všemi typy materiálu.

2. Rychlý výběr materiálu, oproti původní verzi v novém Clip project Complete stačí

    napsat počáteční název materiálu pro jeho snadné nalezení.

3. Plynulejší běh celého prostředí. Program Clip project Complete byl vytvořen nově

    zcela od základu a při jeho tvorbě se počítalo primárně s podporou nových

    a moderních systémů, a proto je plně optimalizován pro běh na systému Windows 10.

4. Program Clip project Complete umožňuje vybrat pouze tiskárny, které skutečně

    používáte, není nutné tedy hledat tu správnou tiskárnu.

5. Program Clip project Complete je k dispozici všem, kdo již používají stávající

    program Clip project.

Zjednodušte a zrychlete svoji práci s novým softwarem od Phoenix  Contact

 

 

 

Ing. Tomáš Žák

Produktový inženýr 
tomaszak@phoenixcontact.cz



Produkt10 Aktivita 11

Výkonné a cenově zvýhodněné

zdroje řady ESSENTIAL POWER

Díky technicky vyspělému a kvalitnímu zpracování napájecích zdrojů od společnosti Phoenix Contact

jste schopni splnit i ty nejnáročnější požadavky vašich klientů. Širokou nabídkou produktů pokrýváme

rozsah výstupního napětí od 5 do 56 V DC. Od standardních funkcí až po zdroje s maximální funkčností

a individuálním nastavením. 

Zdroje řady ESSENTIAL představují skutečně hospodárné řešení v oblasti napájení 24V DC. Robustní kovové pouzdro,
široký rozsah primárního napětí a mezinárodní certifikace předurčují tyto zdroje k napájení mnoha aplikací.

Nově vám představujeme ekonomickou variantu napájecích zdrojů řady ESSENTIAL POWER.

Napájecí zdroje na DIN lištu s výstupním napětím 24V DC

✔ proudový rozsah 5 – 40A
✔ jednofázové a třífázové provedení
✔ LED signalizace DC OK
✔ nastavitelné výstupní napětí 22 – 28V DC
✔ celokovové provedení
✔ mezinárodní certifikace

 Objednací číslo Typ

 2910586 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE

 2910587 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE

 2910588 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE

 1018291 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE

 1018299 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE

 1018294 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE

Proudu zdar!

Tímto heslem vítám všechny, kteří otevřeli náš newsleter na stránce věnované emobilitě. Jak již název

článku napovídá, dočtete se zde o našich aktivitách spojených s akcemi, které se převážně věnují

v současnosti velmi populárnímu tématu, kterým je emobilita. Pro první dvě slova z nadpisu pak platí

tento odstavec.  

Ten, kdo vlastní, nebo řídí, nebo si jen zapůjčil, nějaký elektromobil se jistě setkal s produkty naší společnosti. Určitě si
vzpomenete, když jste dojeli k nabíjecí stanici, ať už AC či DC, a uchopili jste nabíjecí kabel, nebo otevřeli víčko nabíjecí
zásuvky, tak jste ve více než 95% narazili na toto logo:
 

Toto opravdu není náhoda. Naše výrobky jsou kvalitativně na velmi
vysoké úrovni, společnost investuje každoročně
velké procento ze zisku firmy do vývoje. Naše produkty najdete
téměř všude. Nabízíme kvalitu, a to bez kompromisů.

Abychom dokázali, že tento argument není jen další prázdná fráze, tak
jsme zapůjčili našemu zákazníkovi společnosti ELEXIM, a.s. – Česká

republika náš elektrovůz BMW i3, aby mohl prezentovat funkčnost
vlastní nabíjecí stanice, která je vybavena nabíjecími zásuvkami od naší 
společnosti. Pozorný čtenář si jistě všiml i použití našeho nabíjecího
kabelu. Pokud budete i vy potřebovat v rámci naší spolupráce
zápůjčku či nabít u nás elektromobil, jsem vám k dispozici.

Abych dostál i zbývajícím dvou slovům z nadpisu tohoto článku, tak
přikládám fotografii z akce nazvané eJantarová cesta 2019,
kterou pravidelně každý rok pořádá společnost ASEP (ASOCIACE
ELEKTROMOBILOVÉHO PRŮMYSLU). Naše společnost je členem
této asociace a společnými silami představujeme emobilitu široké
veřejnosti. Tento rok jsme se snažili přiblížit emobilitu i těm
nejmenším, tedy dětem. Z tohoto důvodu vznikl v dílně Phoenix
Contact CZ model na dálkové ovládání. Model byl pak použit
na závod, který se uskutečnil během akce eJantarová cesta 2019
v rámci prezentace elektromobilů veřejnosti. Dle reakcí zúčastněných
dětí je o budoucnost elektomobilty postaráno.

Video
z této
akce
naleznete
zde:

Nabíjíme, půjčujeme, prezentujeme a bavíme!

Jiří Kaňa

Produktový inženýr 
jkana@phoenixcontact.cz

Další informace
týkající se
elektromobility
a nabíjení pak
naleznete pod
na této webové
stránce:
www.autonabijecka.cz.

Ing. Josef Růžek 

Produktový inženýr
jruzek@phoenixcontact.cz 
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V rychle se měnícím světě, ve kterém je stále více věcí propojeno, prochází průmyslová automatizace

zásadní transformací. Klasické systémové struktury se vyvíjejí do počítačových systémů. Automatizační

řešení orientovaná na budoucnost proto musí být flexibilní, otevřená a propojená do sítí. Technologie

PLCnext nabízí platformu, která otevírá zcela novou úroveň svobody.

Abychom vysvětlili, proč je tato platforma tak flexibilní, musíme se podívat zpět na architekturu klasických systémů PLC.
Ty jsou formovány proprietárními runtime systémy. Na základě operačního systému provádějí runtime systémy
specifické pro výrobce programy v reálném čase, tj. Provádějí úlohu plánování. Jsou také odpovědní za důslednou
výměnu procesních dat. Výhodou tohoto typu architektury systému je, že uživatel nemusí řešit operační systém. Pokud
dojde v důsledku aktualizace k operačnímu systému, aplikace uživatele zůstane nedotčena. Ve skutečnosti jsou změny
operačního systému přizpůsobeny odpovídajícími úpravami, které příslušný výrobce provádí ve svém runtime prostředí.
Tato zvláštní výhoda klasických PLC systémů však způsobila určité nevýhody ve světě moderní automatizační technologie.
Je nemožné nebo extrémně obtížné splnit požadavky aplikací orientovaných na budoucnost pomocí výše popsané
architektury systému. Příklady zahrnují integraci nového zásobníku protokolů, jako je MQTT, připojení databáze nebo
provozování platformy Node.js na řadiči. Důvodem je to, že stávající knihovny ve formě DLL (Dynamic Link Library)
pro systémy se systémem Windows nebo sdílené objekty (.so) v řešeních Linux nelze snadno integrovat do klasického
systému. V mnoha případech vyžadují přístup k funkcím z rozhraní API operačního systému, což je však z důvodů
uvedených výše zapouzdřeno runtime prostředím. Výrobce řídicí jednotky by proto musel tyto funkce zpřístupnit
za běhu. Kromě toho by systém musel být schopen integrovat DLL nebo „.so“.

V této souvislosti se objevila různá řešení pro klasický systém PLC popsaný výše. 

Nejjednodušší, ale nejdražší, přístup je ponechat klasickou architekturu systému ve své stávající podobě. Uživatel je navíc
vybaven odpovídajícím křížovým kompilátorem pro runtime prostředí specifické pro výrobce ve svých technických
nástrojích - jako je Visual Studio nebo Eclipse. To jim umožňuje programovat v jazyce vysoké úrovně a vytvářet
spustitelný kód, který lze obvykle vložit do aktuálního programu IEC 61131 jako blok. Nevýhodou však zůstává,
že uživatel má přístup pouze k funkcím operačního systému, které jim výrobce systému PLC zpřístupnil v běhovém
prostředí. V důsledku toho uživatel možná bude muset čekat na aktualizaci řídicího systému, aby mohl implementovat
určitou funkci.

Další řešení je, že uživatel má přístup k úplně otevřenému hardwaru, který je obvykle založen na operačním systému
Linux nebo Windows - v podstatě průmyslový počítač ve formě ovladače. S tímto řešením může uživatel zařadit hloubky
operačního systému, je však na jejich odpovědnosti zpracovat provádění programů v reálném čase a konzistentní výměnu
dat mezi nimi. Je tomu tak proto, že klasické systémy PLC zahrnují funkce, které již nespadají do rozsahu dodaného
běhového prostředí. Tento přístup proto podporuje uživatele pouze v omezené míře při implementaci jejich požadavků.

Třetí koncept umožňuje kombinaci výše popsaných přístupů do jediného zařízení. V důsledku toho runtime prostředí
umožňuje integraci jazykových programů na vysoké úrovni jako bloků, ale neuděluje přístup k rozhraní API operačního
systému. Kromě toho je poskytován otevřený operační systém - například Windows nebo Linux -, který však není
určen ke zpracování programů v reálném čase. Přestože by toto řešení mělo být schopno vyhovět všem aplikacím,
ve skutečnosti tomu tak není. Třetí přístup je také tlačen ke svým limitům, zejména pokud chce uživatel integrovat
zásobník protokolů, který provozuje rozhraní API operačního systému a musí být proveden v reálném čase.

Tři koncepty nastíněné pro realizaci rostoucích
požadavků s klasickými PLC systémy a analýzu
příslušných nevýhod objasňují, kde skutečný
problém leží: v monolitickém návrhu runtime
systémů specifických pro výrobce.

Technologie PLCnext proto integruje tři klíčové
komponenty pro vývoj automatizačních aplikací
nezávisle na sobě do jediného systému.
To znamená, že runtime IEC pro zpracování
programů, které byly napsány v souladu
s IEC 61131-3 v nástrojovém nástroji PC Worx,
je jedním z mnoha programů, které lze vytvořit
v jazyce vysoké úrovně nebo Matlab Simulink.
Tímto způsobem může každý jazykový program
na vysoké úrovni používat rozhraní API
operačního systému přímo a přesto být spuštěn
v reálném čase. Důvodem je, že plánování je
spravováno v celém operačním systému samostatnou komponentou: Execution and Synchronization Manager (ESM).
ESM proto umožňuje plánování jakéhokoli programu v rámci celého operačního systému.

Kromě kombinování různých programů z různých technických nástrojů k vytvoření automatizační aplikace mohou být
programy také spravovány přímo operačním systémem bez použití ESM. Volně spuštěný program řízený událostmi však
může přistupovat k procesním datům programů prováděných v reálném čase pomocí GDS. Technologie PLCnext proto
poskytuje maximální možnou flexibilitu.

Automatizace bez omezení

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Nová úroveň svobody s PLCnext



Mapa kontaktů14 Mapa kontaktů 15

Šumperk
Bruntál

Opava

Olomouc Nový Jičín

Vsetín

PřerovProstějov

Kroměříž

Blansko

Vyškov

Hodonín
BřeclavZnojmo

Třebíč

Brno-
město

Brno-
venkov

Pelhřimov

Jihlava

Havlíčkův Brod

Chrudim

Pardubice

Rychnov
n. K.

Náchod

Trutnov

Jičín

Semily

Liberec

Česká Lípa

Děčín

Ústí
n. L.

Litoměřice

Teplice

Most

Chomutov

Louny

Kladno

Rakovník

Beroun
Rokycany

Příbram
Benešov

Praha

Praha-
západ

Praha-
východ

Mělník

Nymburk

Kolín

Mladá
Boleslav

Cheb Sokolov

Karlovy
Vary

Tachov

Domažlice

Klatovy

Písek
Tábor

Strakonice

Prachatice

Český
Krumlov

České
Budějovice

Plzeň-jih

Plzeň-sever

Plzeň-
město

Jablonec
n. N.

Hradec králové

Kutná Hora

Jindřichův
Hradec

Žďár n. S.

Zlín

Uherské
Hradiště

Frýdek-Místek

K
arviná

Ostrava-
město

Svitavy

Ústí n. O.

Obchodní

zástupci

Produktoví manažeři

podpora

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401

tsykora@phoenixcontact.cz 
Mobil: +420 724 272 171 

Oblastní manažer

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401

jbauer@phoenixcontact.cz 
Mobil: +420 602 516 032

Jan Bauer 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401

pstach@phoenixcontact.cz 
Mobil: +420 602 766 942

Ing. Petr Stach 

Oblastní manažer

Tomáš Sýkora

Oblastní manažer

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401

pzajicek@phoenixcontact.cz 
Mobil: +420 702 207 008 

Oblastní manažer
Petr Zajíček 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401

dsanca@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 602 676 030 

Oblastní manažer 
David Šanca 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401

lkasal@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 724 257 265

Oblastní manažer 
Bc. Ladislav Kasal 

- Přepěťové
  ochrany
- Zdroje
- Relé
- Oddělovače

- Těžké konektory
- Svorky
- Tiskárny

Konektory
desek
plošných
spojů

Automatizace

Aplikační / produktoví inženýři

podpora- Přepěťové
  ochrany
- Zdroje
- Relé
- Oddělovače

- PCB konektory
- Tiskárny

- Svorky
- Průmyslové
  konektory
- Automatizace

AutomatizaceEmobilita

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

jprchal@phoenixcontact.cz 
Tel.:    +420 531 015 731
Mobil: +420 724 097 688

Produktový manažer
pro průmyslovou elektroniku

Ing. Jiří Prchal  

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

pbroz@phoenixcontact.cz 
Tel.:    +420 531 015 726
Mobil: +420 725 825 957

Produktový manažer pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Přemysl Brož 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

rcastek@phoenixcontact.cz 
Tel.:    +420 531 015 720
Mobil: +420 724 762 501

Produktový manažer pro DC
a emobilitu

Roman Částek 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

vmimracek@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 718
Mobil: +420 724 046 668

Produktový manažer pro oblast
automatizace

Ing. Václav Mimráček 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

jkana@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 729
Mobil: +420 727 830 209

Produktový inženýr pro
průmyslovou elektroniku 

Jiří Kaňa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

tomaszak@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 717
Mobil: +420 702 214 853 

Produktový inženýr pro svorky, průmyslové
konektory a automatizační řešení

Ing. Tomáš Žák 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

jruzek@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 762
Mobil: +420 702 213 814

Produktový inženýr pro
řešení v oblasti emobility 

Ing. Josef Růžek

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

rsteiger@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 736
Mobil: +420 725 841 037

Aplikační inženýr pro oblast
automatizace

Ing. Roman Steiger 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno

dbrazda@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 722
Mobil: +420 724 117 948 

Produktový inženýr pro oblast
tiskových řešení a PCB konektorů

David Brázda 



PHOENIX CONTACT, s.r.o. 
Dornych 47b 
617 00 Brno, Česká republika 
Tel.: +420 542 213 401 

 obchod@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.cz

E-SHOP
Vše potřebné na jednom místě, dostupné kdykoli a kdekoli.

www.phoenixcontact.cz

� naleznete zde ceny, dostupnost, technické údaje, certifikáty, celní kódy, CAD data aj.
� můžete sledovat všechny objednávky, i ty, které nebyly vytvořeny přes e-shop
� do nákupního koše můžete importovat z xls či uloženého nákupního koše
� výrobky můžete mezi sebou porovnávat a data exportovat do pdf
� nákupní koš lze exportovat do formátu xls a csv
� opakované nákupy si můžete uložit do nákupních košů
� vybrané výrobky můžete odeslat ve formě poptávky online

RYCHLE A

JEDNODUŠE

ONLINE
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