
Equipamentos de comutação 
eletrônicos e comando do motor 
Comutar, proteger e monitorar motores confi ável
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Comutar, proteger, monitorar e medir de 
modo inteligente
Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações 

industriais. A partida e a inversão dos motores são tarefas frequentemente assumidas 

por circuitos de proteção mecânica tradicional. Porém, eles precisam de muito espaço, 

implicam um trabalho de cabeamento considerável e possuem uma vida útil operacional 

limitada. Para o registro de dados importantes dos motores e processo muitas vezes é 

necessário um sistema de sensores dispendioso. A  Phoenix  Contact oferece produtos 

inovadores e inteligentes para sua aplicação. 

A solução completa para o seu quadro de comando

A família de produtos CONTACTRON 

faz parte de COMPLETE line. COMPLETE 

line é um sistema composto por produtos 

de hardware e software, serviços de 

assessoria e soluções de sistema adaptados 

entre si para a otimização de seus 

processos na construção de quadros de 

comando. Simplifi cando claramente para 

você a engenharia, aquisição, instalação e 

operação. Mais informações nas páginas 36 

a 37.
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Saber mais 

com o código web
Os códigos web nesta brochura permitem acessar informações 

detalhadas. Basta introduzir # e a combinação de quatro dígitos 

no campo de busca na nossa página web.

 Código web: #1234 (exemplo)

Ou então use o link direto:

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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CONTACTRON
A vantagem para sua aplicação
Os acionadores de motor híbridos CONTACTRON são compostos por acionamentos 

de motor diretos e com reversão com diversas funções como parada de emergência e 

proteção do motor. Gerenciador de motor para a proteção de motores e instalações, 

gerenciamento eletrônico de máquinas para o monitoramento de motores e máquinas.
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Proteger e monitorar 

motores e sistemas

Os gerenciadores de motor 

monitoram motores quanto 

a sobrecarga, subcarga, 

funcionamento, sujeira e 

desgaste. 

Mais na página 20–21

Segurança funcional

com desligamento de grupo 

para motores e grupos de 

motores.

Mais na página 14–15

Registrar dados de 

processo

De forma rápida e simples 

através de sistemas de bus 

usuais ou IO-Link.

Mais na página 16–23

Medição precisa 

de energia

e monitoramento de 

motores, máquinas e outros 

consumidores trifásicos. 

Mais na página 22–23

Economizar espaço

Até 89% de economia de espaço em 

comparação com equipamentos de comutação 

convencionais.

Economizar tempo

Até menos 75% menos custos de cabeamento 

em comparação com soluções convencionais.

Comutar e proteger motores de forma 

inteligente

com acionadores de motor híbridos.

Alta disponibilidade do sistema

Vida útil operacional 10 vezes mais longa 

graças a comutação com pouco desgaste com 

a tecnologia híbrida CONTACTRON.

Mais na página 8–9
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O portfólio de produtos CONTACTRON
Benefi cie-se do abrangente portfólio de equipamentos de comutação eletrônicos, 

gerenciadores de motores e máquinas econômicos e também da placa de distribuição 

de energia modular da  Phoenix  Contact. Indiferente se na otimização de custos 

de produção e operacionais, na manutenção ou no gerenciamento de energia: nós 

apoiamos você com seus desafi os no âmbito da digitalização e Indústria 4.0.

Acionadores de motor híbridos

Comutar e proteger motores de forma 

inteligente.
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Gerenciamento 

de motores e máquinas

Proteger e monitorar máquinas e instalações, 

bem como medir energia com precisão em 

motores, máquinas e outros consumidores 

trifásicos.

Contatores de estado sólido

Sem ruído e confi áveis para qualquer rede de 

tensão alternada.

CrossPowerSystem

O trilho de fi xação com distribuição de 

energia integrada – expansível de modo 

modular.

Software IFS-CONF

Confi guração e monitoramento.
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Tecnologia híbrida CONTACTRON
A tecnologia híbrida CONTACTRON é uma combinação controlada por 

microprocessador entre a tecnologia de semicondutores sem desgaste e a robusta 

tecnologia de relé. Os semicondutores assumem o processo de conexão e desconexão 

sujeito a desgaste, enquanto os relés apenas conduzem a corrente com perdas 

reduzidas. Isto permite uma comutação suave e alivia consideravelmente os contatos 

de relé. 

Vida útil 10 vezes mais longa

Contator:

Acionadores de motor híbridos:

~30 milhões ciclos de 

comutação

~75% de redução de espaço 

necessário e de custos de 

cabeamento
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CONTACTRON em comparação com soluções convencionais

• CONTACTRON integra em um 

equipamento as funções de um disjuntor 

contator reversível clássico, inclusive 

segurança, dependendo do módulo até 

cat. 4 / PL e, SIL 3

• Os circuitos internos de carga e de 

travamento permitem um cabeamento 

claro

• O circuito de travamento está certifi cado 

conforme UL 508a e UL 60947-1

CONTACTRON Cabeamento clássico

Contatores 

de parada de 

emergência

Proteção do 

motor

Contator 

esquerdo e 

direito

Menor necessidade de espaço em comparação com equipamentos de comutação tradicional

Com o acionador de motor híbrido 

CONTACTRON, você pode substituir 

combinações de equipamentos que até 

agora requeriam uma grande necessidade de 

espaço no quadro de comando por somente 

um único equipamento.

50%
Economia

~89%
Economia

75%
Economia
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Acionadores de motor CONTACTRON
Com os acionadores de motor híbridos Stand-Alone, modulares e aptos para a rede, 

você comuta motores de modo seguro e confi ável. Os equipamentos são utilizados 

sobretudo onde é necessário reverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 

50 W a 3 kW. A linha de produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por 

acionamentos de motor diretos e com reversão, que estão disponíveis com as mais 

diversas funções como parada de emergência e proteção do motor.

Acionador de motor 

híbrido – Modular

O CONTACTRON pro é a nova versão 

do produto CONTACTRON que oferece 

segurança simples integrada e opção 

de extensão modular. Tudo baseado na 

tecnologia híbrida – para aumentar o nível 

de simplicidade e segurança funcional, alta 

disponibilidade do sistema e fácil manuseio.

Acionador de motor híbrido – 

Stand-Alone

A linha de produtos dos acionadores de motor 

híbrido é composta por acionadores diretos e com 

reversão, que possuem as mais diversas funções como 

parada de emergência e proteção de motor.

Versões com proteção contra curto-circuito

Com fusíveis integrados, os acionadores de motor 

cumprem o tipo de classifi cação 2 conforme 

IEC/EN 60947-4-2. Monte estes equipamentos de 

modo fl exível sobre trilhos de fi xação padrão ou 

barramento de corrente de 60 mm.
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Acionador de motor híbrido – 

Apto para rede

A integração nos sistemas de bus de campo 

é realizada através da conexão do sistema 

de INTERFACE. Gateways correspondentes 

estão disponíveis para os sistemas mais 

comuns de bus. 

A versão IO-Link permite que você se 

benefi cie de uma comunicação consistente 

entre o campo e o nível de controle, 

permitindo assim a fácil transmissão de dados 

de processo.

CONTACTRON Stand-Alone Modular Apto para rede

Acionamento de motor direto e com reversão* • • •

Proteção do motor e parada de emergência* • • •

Proteção contra curto-circuito •

Expansível de modo modular • •

Apto para rede •

Funções de diagnóstico

Um contato de confi rmação • •

Indicação de código de erro** • • •

Módulo de relé adicional para resposta de estado •

Pré-aviso em caso de sobrecarga •

Conexão para trilho DIN

Desligamento de grupo •

Alimentação de 24 V • •

Transmissão de dados •

* Disponível em diferentes combinações

** No equipamento: sobrecarga, subcarga, simetria, etc.
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CONTACTRON
Acionador de motor híbrido – Stand-Alone
Com os acionadores de motor híbridos compactos você comuta motores de modo 

seguro e confi ável. Os equipamentos são utilizados sobretudo onde é necessário 

reverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de 

produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por acionamentos de motor 

diretos e com reversão, que estão disponíveis com as mais diversas funções como 

parada de emergência e proteção do motor.

Suas vantagens

 Compacto graças ao design estreito: largura de apenas 

22,5 mm

 Cabeamento simples graças ao circuito de travamento 

e ao cabeamento de carga

 Vida útil operacional até 10 vezes maior graças à 

comutação protetora por meio de tecnologia de 

acionador de motor híbrido CONTACTRON

 Proteção de motor ajustável com função bimetálica 

até 9 A

 Desligamento seguro através da função de segurança 

integrada até SIL 3 e PL e
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Comutar de modo inteligente e proteger com segurança 

Efi cácia de custos graças a uma seleção das funções adequada às necessidades

Rotação em sentido horário

Ativação simples diretamente 

através de placas de saída de 

PLC de 24 V ou de sinal de 

230 V AC.

Rotação em sentido 

anti-horário

Opcional: função de inversão 

com circuito de travamento 

incluída e cabeamento de carga.

Proteção do motor

Proteção confortável por meio 

do relé eletrônico de proteção 

do motor com função de reset 

automático e remoto.

Parada de emergência

A função de segurança integrada 

permite o uso em aplicações de 

parada de emergência relevantes 

para a segurança.

Diagnóstico simples

O equipamento visualiza os estados 

operacionais (sobrecarga, subcarga, simetria, 

etc.) com um total de 4 LEDs e garante assim 

um diagnóstico simples.

Proteção contra curto-circuito 

integrada

Com fusíveis integrados, os acionadores de 

motor cumprem o tipo de classifi cação 2 

conforme IEC/EN 60947-4-2. Monte estes 

equipamentos de modo fl exível sobre trilhos 

de fi xação padrão ou barramentos de corrente 

de 60 mm.

Adaptador de montagem para 

barramento de corrente

Você pode montar o acionador de motor 

híbrido de modo fl exível com um adaptador 

de montagem. Isso traz muitas vantagens:

• Montagem direta sobre trilho de fi xação 

padrão ou barramento de corrente

• Ativação segura de saídas do motor

• Desligamento seguro da tensão de rede: 

simplesmente removendo o equipamento 

de comutação do adaptador de montagem 

para manutenção ou serviços
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CONTACTRON 
Acionador de motor híbrido – Modular
CONTACTRON pro é a nova versão da família CONTACTRON que oferece uma 

integração de segurança simples e é expansível de modo modular. Tudo com base 

na tecnologia híbrida – para mais simplicidade em segurança funcional, uma alta 

disponibilidade do sistema e um manuseio descomplicado.

Suas vantagens

 Fácil desligamento de grupo através de conectores 

para trilho de fi xação DIN após parada de emergência 

graças a relé de segurança conectado

 Alta disponibilidade do sistema graças a uma vida útil 

operacional 10 vezes superior com tecnologia híbrida

 Fácil de manusear: com econômicos conectores para 

trilho de fi xação DIN, você poupa esforços na fi ação 

e, desse modo, também nos custos

 Feedback confi ável sobre o estado do motor graças a 

módulo de relé opcional 
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Simplicidade em segurança funcional

Desligamento de grupo simples

O relé de segurança conectado garante 

uma parada segura dos motores conectados 

após uma parada de emergência até o nível 

de desempenho e. Com os módulos com 

certifi cação TÜV, tornamos a segurança 

funcional algo muito simples para você.

Manuseio simples

Com o conector para trilho de fi xação DIN, 

você poupa trabalho de cabeamento e, desse 

modo, também nos custos: benefi cie de um 

circuito de sinais simples (alimentação de 

tensão de 24 V, Ground e Enable) e também 

da expansão com contatos de confi rmação. 

Feedback confi ável

O feedback adicional sobre o status do 

motor no qual você pode confi ar: graças a um 

módulo de relé opcional, você pode registrar 

o status do motor de modo confi ável, p. ex. 

rotação em sentido horário ou anti-horário. 

Exemplo de aplicação

Graças ao conector para trilho de fi xação 

DIN, você pode implementar, sem trabalho 

de cabeamento adicional, o desligamento 

de grupo após parada de emergência de 

todos os acionadores de motor híbridos 

subsequentes. 

Adicionalmente, pode alimentar todos os 

módulos através da alimentação do sistema. 

O módulo de confi rmação opcional permite 

o monitoramento do estado do motor.
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CONTACTRON 
Acionador de motor híbrido – Apto para a rede
A integração em sistemas de bus de campo é realizada através da conexão do sistema 

de Interface. Estão disponíveis gateways correspondentes para os sistemas de bus 

de campo comuns. Transmita dados de processo de modo simples e interligue 

equipamentos em rede rapidamente, tanto com o sistema de interface (IFS) como com 

as variantes IO-Link disponíveis. 

Benefi cie-se das vantagens das funções de diagnóstico, economia de espaço e 

cabeamento. A interligação individualizada a dados de processo ajuda você no 

cumprimento de seus requisitos de aplicação – inclusive considerando a digitalização e 

Indústria 4.0.

Suas vantagens

 Integração de bus de campo simples e fl exível com 

gateway adequado

 Alimentação de tensão de 24 V simples de 

equipamentos IFS sem esforço de cabeamento 

adicional

 Integração rápida de mais equipamentos IFS, graças ao 

conceito de encaixe com conector bus para trilho de 

fi xação

 Economia de placas I/O (controlador) graças a 

8 entradas digitais e 4 saídas digitais no gateway
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Interligação em rede simples

Gateway

Conexão simples de até 32 equipamentos IFS 

em sistemas de bus de campo convencionais 

e economia de endereços de equipamento de 

campo. A confi guração do gateway é efetuada 

através do software intuitivo IFS-CONF.

Conector para trilho de fi xação

A solução de montagem fácil para a 

interligação, comunicação, transmissão de 

dados e alimentação de tensão de 24 V.

Diagnóstico simples

Transmissão de mensagens de estado para o 

controlador, p. ex. sobrecarga, aviso prévio em 

caso de sobrecarga, subcarga, simetria, etc.

Rede consistente através de sistema de Interface ou IO-Link

As novas variantes conectáveis em rede 

permitem uma comunicação contínua entre 

o campo e o nível de controle. A integração 

em todos os sistemas de bus de campo 

comuns é realizada através do sistema 

Interface ou IO-Link.

 Código web: #1994

Controlador
PROFINET

Sensores

Controlador

Mestre IO-Link

Chave de 

posicionamento

Motor

Relé de segurança 

PSR

Parada de 

emergência

Informações gerais

Conexão de cabos

Motor

Acionador de motor híbrido 

e relé de segurança no 

quadro de comando

Parada de 

emergência

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1994
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CONTACTRON
Gerenciamento de motor e máquina
Proteja seus motores e sistemas: o gerenciador de motor da  Phoenix  Contact combina 

a detecção de sobrecarga e de subcarga em um único equipamento. Em caso de 

emergência, ele protege o motor e desliga o acionamento.

Monitore seus motores e máquinas: o gerenciamento eletrônico de máquina reúne 

medição precisa de energia e indicação e monitoramento de parâmetros importantes 

de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos. 

Gerenciador de máquina

Graças à combinação entre gerenciador de 

máquinas eletrônico e transformador de 

corrente externo, você monitora motores, 

máquinas e consumidores trifásicos de forma 

econômica.

Estão disponíveis para você duas variantes 

com as faixas de corrente até 90 A e 160 A.
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Gerenciador de motor

Os gerenciadores de motor da 

 Phoenix  Contact monitoram motores quanto 

a sobrecarga, subcarga, funcionamento, sujeira 

e desgaste. Desse modo, eles protegem 

continuamente, p. ex., bombas, acionamentos 

de regulagem, ventiladores, esteiras 

transportadoras e máquinas-ferramenta.

Gerenciador de motor Gerenciador máquina

Medição de parâmetros elétricos (U, I, P, cos phi, S, Q,f )* • •

Monitoramento de cargas senoidais (p. ex. motores assíncronos) • •

Monitoramento de cargas mistas (motores regulados por conversor de 
frequência, sistema completo) •

Manutenção preventiva baseada em dados de processo (motores) • •

Manutenção preventiva baseada em dados de processo (sistema) •

Faixa de medição (máx.) 5.000 A** 160 A

Precisão de medição 2% 0,50%

Valores monitoráveis (incl. mensagem e mensagem de erro) 8 8

Medidor

Medidor de energia total • •

Contador de horas de serviço • •

Dispositivo de medição

Transformadores de corrente internos Até 16 A

Utilização de transformadores de corrente externos • •

Saídas do motor

Parametrização da saída do motor (sinal) • •

* Tensão, corrente, potência ativa, cos phi, potência aparente, potência reativa, frequência

** Depende do transformador utilizado
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Gerenciador de motor CONTACTRON
Com o gerenciador de motor, você reconhece todos os estados de carga críticos da 

instalação completa e se benefi cia das vantagens de um monitoramento moderno da 

potência ativa. Se necessário, o gerenciador de motor desliga o inversor e protege 

assim o motor e o sistema. A parametrização dos gerenciadores de motor é efetuada 

através do software intuitivo IFS CONF da  Phoenix  Contact.

Suas vantagens

 Proteção completa integrada do motor graças à 

função bimetálica e avaliação do termistor

 Proteção de partes do sistema de alta qualidade, 

graças aos limites de sinalização e comutação 

livremente confi guráveis

 Dados de produção e aquisição de dados de energia 

sem a necessidade de sensores complexos

 Dados de processo, como valores de desempenho, 

horas de operação e ciclos de comutação, são 

transmitidos com segurança entre o campo e o nível 

de controle

 Fácil confi guração e diagnóstico

 Conexão ao controlador via bus gateway
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Exemplos de aplicação

Monitoramento 

"Faixa inferior da carga do motor"

A forma perfeita de monitorar um motor 

ou acionamento utilizado na faixa de carga 

inferior quanto a sobrecarga ou subcarga é 

com um monitor de cos-phi.

Monitoramento

"Faixa ideal da carga do motor"

Para o monitoramento da faixa de carga 

superior é sufi ciente um amperímetro, uma 

vez que o motor ou acionamento é operado 

com um cos-phi ideal. Idealmente, o motor ou 

acionamento deve ser concebido dessa forma.

Monitoramento 

"Faixa média da carga do motor"

Porém, 80% de todos os motores ou 

acionamentos funcionam na faixa média, 

onde ocorre pouca alteração de corrente ou 

cos-phi. Neste caso, a forma mais confi ável 

de detectar uma sobrecarga ou subcarga é 

somente através de uma alteração da potência 

ativa consumida. 

A potência ativa inclui todos os parâmetros 

elétricos relevantes, ao contrário de uma 

medição de corrente ou cos-phi.

Monitorar com confi abilidade – controlar com exatidão e rapidez

Os gerenciadores de motor da 

 Phoenix  Contact monitoram motores 

quanto a sobrecarga, subcarga, 

funcionamento, sujeira e desgaste. Desse 

modo, eles protegem continuamente, 

p. ex., bombas, acionamentos de regulagem, 

ventiladores e máquinas-ferramenta. 

Implemente o monitoramento através 

de limites de comutação e sinalização 

livremente parametrizáveis. Os limites 

podem ser ajustados para os dois 

sentidos de rotação de modo idêntico ou 

separadamente. Para a parametrização, se 

utiliza a potência ativa registrada, calculada 

a partir de três correntes, tensões e do 

ângulo de fases. Assim, a potência ativa 

oferece uma base consideravelmente 

mais precisa que a mera observação de 

corrente, independentemente das oscilações 

de tensão e da carga da máquina de 

acionamento. 

A proteção de instalação requer 

medição de potência ativa

Enquanto um monitor de cos-phi somente 

registra estados de subcarga e um relé de 

proteção do motor somente estados de 

sobrecarga, a medição de potência ativa 

detecta todos os estados de carga críticos 

do motor. 

cos φ

cos φ

Pmot

I

carga

P

I

Motor Carga

cos φ

P

I

Motor Carga

cos φ

P

I

Motor Carga
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Gerenciador de máquina CONTACTRON
Monitore seus motores e máquinas: o gerenciamento eletrônico de motor e máquina 

reúne medição precisa de energia e indicação e monitoramento de parâmetros 

importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos. Opção de 

conexão em rede com todos os sistemas de bus de campo comuns via gateway.

Suas vantagens

 Conector para trilho de fi xação de Interface para a 

ligação direta a sistemas de bus de campo usuais

 Aplicação fl exível no quadro de comando central e na 

caixa de comando descentralizada

 O formato compacto economiza espaço na aplicação

 Maior disponibilidade do sistema graças a manutenção 

preventiva baseada em dados de processo

 Monitoramento contínuo de cargas mistas de uma 

aplicação
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Gerenciamento efi ciente de máquinas

Medição precisa

Estão disponíveis para você duas versões com 

transformador de corrente externo com as 

faixas de corrente até 90 A e 160 A.

Fácil confi guração

Utilize a fl exibilidade dos limites de comutação 

e de sinalização livremente confi guráveis para 

todos os parâmetros de medição relevantes. 

A confi guração é realizada com o software 

IFS-CONF da  Phoenix  Contact.

Monitoramento confi ável

Exibição de parâmetros operacionais 

importantes: 

• Potência ativa

• Potência aparente

• Potência reativa

• Medidor de energia

• cos phi

• Corrente

• Tensão

• Frequência

Exemplo de aplicação

Monitoramento de importantes parâmetros 

da máquina, interligados via gateway com o 

controlador através de PROFINET.

Medição econômica de energia

Graças à combinação entre gerenciador 

de máquinas eletrônico e transformador 

de corrente externo, você monitora de 

forma econômica motores, máquinas e 

consumidores trifásicos, incl. conversores 

de frequência e cargas mistas.

Comunicação simples e contínua

Interligue o gerenciador de máquinas via 

gateway em todos os sistemas de bus de 

campo comuns (PROFIBUS, PROFINET, 

Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, 

DeviceNet™).

Comunicação contínua para Indústria 4.0 

graças à transmissão de dados opcional via 

OPC UA.

Sistema

Quadro de 

comando

Placa conversora

Gerenciador 

de máquina Gateway Controlador

TBUS PROFINET

L1

L2

L3

PE
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Sistema de interface – Visão geral contínua dos 
movimentos graças à digitalização à rede
O sistema de interface é composto por equipamentos que podem ser conectados 

entre si através do conector para trilho de fi xação. Como a fi ação paralela usual é 

redundante, o efeito de fi ação é reduzido.

Graças ao design fl exível e modular, o sistema de interface se adapta sempre a seus 

requisitos. Através da possibilidade de conexão em rede, oferece a perfeita base para 

os requisitos da Internet of Things (IoT).

Gateways para a integração no 

ambiente de bus de campo

Um gateway permite a interligação de até 32 

equipamentos em um ambiente de bus de 

campo. 

Além da conversão de protocolos e 

da coordenação dos equipamentos, o 

gateway serve de interface de dados para o 

controlador hierarquicamente superior ou 

solução na nuvem (Cloud). 
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Acionadores de motor híbridos 

CONTACTRON

Benefi cie-se das vantagens das funções de 

diagnóstico para além da economia de espaço 

e cabeamento. A interligação individualizada 

a dados de processo ajuda você no 

cumprimento de seus requisitos de aplicação.

Detecção confi ável de todos os 

estados de carga de motores e 

instalações

Use dados importantes do motor e do 

sistema para monitorar sua aplicação e manter 

uma visão geral contínua de suas necessidades 

de energia.  Detecte estados críticos de 

carga em um estágio inicial sem usar sensores 

adicionais, otimizando assim os ciclos de 

manutenção e aumentando a disponibilidade 

do sistema. 

Permitindo que você atenda aos seus 

requisitos específi cos da Indústria 4.0.

Transmissão simples de dados 

de processo e interligação 

rápida de equipamentos

O mais importante elemento do sistema 

de interface é formado pelo conector 

bus para trilho de fi xação (T-BUS). Ele 

permite efetuar a interligação, bem como a 

comunicação e alimentação de tensão dos 

participantes.
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CrossPowerSystem
A placa de distribuição de energia
Com a placa de distribuição de energia é possível não só construir confi avelmente 

acionadores de motor, como também implementar soluções modulares e funcionais. 

Em caso de necessidade, é possível realizar uma modifi cação ou expansão simples que 

se adapte aos novos requisitos.

Suas vantagens

 A alimentação AC trifásica separada por cada 

equipamento deixa de existir – rotação de fases 

impossível

 Sistema "out of the box" rápido e pronto a usar

 Estrutura compacta em comparação com a 

distribuição de energia clássica
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A união perfeita 

Tecnologia de comutação aliada à 

distribuição de energia 

Tempo é dinheiro – isso é válido em especial 

na construção de máquinas e instalações. 

Graças à combinação de distribuição de 

energia e equipamentos de comutação, a 

montagem agora fi cou ainda mais rápida. 

Além do mais, a proteção contra inversão de 

polaridade integrada evita erros e assegura 

uma colocação em funcionamento ainda mais 

simples.

O novo trilho de fi xação com 

distribuição de energia integrada

Com um simples clique, o acionador de 

motor híbrido CONTACTRON é montado na 

placa sem necessidade de ferramenta e, nesse 

mesmo momento, fi ca ligado às três fases com 

segurança elétrica – tudo em somente uma 

etapa de trabalho.

Fonte de alimentação

A nova fonte de alimentação TRIO CROSS 

POWER para a placa de distribuição de 

energia CrossPowerSystem é ideal para a 

utilização na construção de máquinas. Todas 

as funções e o formato compacto estão 

perfeitamente adaptados para os elevados 

requisitos dessa área. A conexão push-in 

permite ligar rápida e facilmente uma tensão 

de controle de 24 V DC.

Implementação de soluções modulares e funcionais

Reduza agora o trabalho de cabeamento 

com a nova fonte de alimentação de 5 A. 

Com ela é possível alimentar todos os 

acionadores de motor híbridos na placa. 

Para gerar adicionalmente dados relevantes 

do motor para o monitoramento de 

instalações, para além do clássico acionador 

de motor, use também a solução conectável 

em rede através de IO-Link.

A placa de distribuição de energia está 

disponível em uma variante de 225 mm e 

em outra de 405 mm.

Placa de distribuição de energia

225 mm ou 405 mm

IO-Link

Acionadores de motor híbridos

Acionamento de 

motor direto ou 

com reversão

Fonte de alimentação

Adaptador de equipamento 

para fusível, 22,5 mmMódulo de 

conexão

Acionadores de motor 

híbridos à prova de 

curto-circuito
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Contatores de estado sólido
Contatores de estado sólido são contatores mecânicos claramente superiores em 

termos de velocidade de comutação, vida útil operacional e robustez. Eles trabalham 

de modo confi ável e com tempos de comutação estáveis até mesmo em atmosferas 

com poeiras ou quimicamente agressivas. Comutam sem ruído e sem desgaste cargas 

ôhmicas e indutivas. Os contatores de estado sólido da série CONTACTRON estão 

disponíveis para redes monofásicas e trifásicas e, dependendo do tipo, também 

fornecem uma função de reversão.

Suas vantagens

 Comutação confi ável e rápida graças à eletrônica sem 

desgaste

 Robusto – resistente a choques e vibrações

 Cabeamento simples graças ao circuito de 

travamento e ao cabeamento de carga

 Potência de comutação até 18,5 kW

 Partida direta e inversão de motores assíncronos de 

corrente alternada
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Comutação sem desgaste

Rotação em sentido horário e 

anti-horário

Comando simples através de sinal 24 V DC 

ou 230 V AC. Circuito de travamento e 

cabeamento de carga já incluídos.

Contatores de estado sólido 

monofásicos

Comutação sem desgaste de cargas 

monofásicas AC até 660 V AC/50 A, p. ex., 

nas seguintes aplicações:

• Máquinas de produção e sistemas de 

aquecimento 

• Sistemas de iluminação 

• Motores monofásicos

Contatores de estado sólido 

trifásicos

Partida e inversão sem desgaste de motores 

trifásicos AC de 575 V AC/3 x 37 A, p. ex. nas 

seguintes aplicações:

• Sistemas de transporte e 

máquinas-ferramenta 

• Bombas e ventiladores 

• Agitadores e muito mais

Aplicações com alta frequência de comutação

Os contatores de estado sólido são 

especialmente adequados para aplicações 

com altas frequências de comutação como, 

p. ex., caldeiras de aquecimento, regulagens 

de temperatura ou equipamentos de luz e 

iluminação. 

Outras aplicações de contatores de estado 

sólido são. p. ex., na comutação de máquinas 

de produção, dispositivos de transporte, 

máquinas-ferramenta, corrediças, bombas, 

ventiladores, agulhas ou aparelhos de 

governo de embarcações.

Comutação de grandes cargas de 

corrente alternada

Comute sem avarias na rede elétrica: 

os contatores de estado sólido da 

 Phoenix  Contact somente comutam na 

passagem neutra. Isso signifi ca que não 

existem impulsos de interferência de alta 

frequência.
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Visão geral dos produtos

Acionadores de motor híbridos

Funções
Tecnologia de 

conexão

Aciona-
mento 
direto

Aciona-
mento 
com 

reversão

Proteção 
do motor

Parada 
de emer-
gência1

Ligável 
em rede

ATEX Modular

Proteção 
contra 
curto-

circuito

Parafuso Push-in

Corrente de 
carga máx.

Tensão de 
entrada

Stand-Alone

0,6 A 24 V DC

• • • • 2900566 2903914

• • • • • 2900582 2903902

• • • • • • 2902746

• • 2900542 2903920

• • • 2900573 2903908

2,4 A

24 V DC

• • • • 2900567 2903916

• • • • • 2900414 2903904

• • • • • • 2902744

• • 2900543 2903922

• • • 2900574 2903910

230 V AC

• • • • 2900568

• • • • • 2900420

• • 2900544

• • • 2900575

9 A

24 V DC

• • • • 2900569 2903918

• • • • • 2900421 2903906

• • • • • • 2902745

• • 2900545 2903924

• • • 2900576 2903912

• 2900530

• • 2900538

230 V AC

• • • • 2900570

• • • • • 2900422

• • 2900546

• • • 2900578

• 2900531

• • 2900539

Modular (acessórios opcionais na página 32)

3 A 24 V DC

• • •2 2908696 2909563

• • • •2 2908695 2909562

• • • •2 2908700 2909570

• • • • •2 2908699 2909569

• • • • • 2909557

• • • • • • 2909556

9 A 24 V DC

• • •2 2908694 2909561

• • • •2 2908693 2909560

• • • •2 2908698 2909568

• • • • •2 2908697 2909567

• • • • • 2909555

• • • • • • 2909554

Apto para rede (gateway necessário, ver página 33)

0,6 A 24 V DC

• • • • • 2905154 2905141

• • • • • • 2905151 2905138

• • • 2905162 2905148

• • • • 2905157 2905144

3 A 24 V DC

• • • • • 2905155 2905142

• • • • • • 2905152 2905139

• • • 2905163 2905149

• • • • 2905159 2905146

1) Dependente da aplicação, até PL e / SIL 3   2) Módulos sem detecção de subcarga

http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
http://www.phoenixcontact.net/product/2903914
http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
http://www.phoenixcontact.net/product/2903902
http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
http://www.phoenixcontact.net/product/2900542
http://www.phoenixcontact.net/product/2903920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
http://www.phoenixcontact.net/product/2903908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2903916
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2903904
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2903922
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2903910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900568
http://www.phoenixcontact.net/product/2900420
http://www.phoenixcontact.net/product/2900544
http://www.phoenixcontact.net/product/2900575
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2903918
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2903906
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2903924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2903912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900530
http://www.phoenixcontact.net/product/2900538
http://www.phoenixcontact.net/product/2900570
http://www.phoenixcontact.net/product/2900422
http://www.phoenixcontact.net/product/2900546
http://www.phoenixcontact.net/product/2900578
http://www.phoenixcontact.net/product/2900531
http://www.phoenixcontact.net/product/2900539
http://www.phoenixcontact.net/product/2908696
http://www.phoenixcontact.net/product/2909563
http://www.phoenixcontact.net/product/2908695
http://www.phoenixcontact.net/product/2909562
http://www.phoenixcontact.net/product/2908700
http://www.phoenixcontact.net/product/2909570
http://www.phoenixcontact.net/product/2908699
http://www.phoenixcontact.net/product/2909569
http://www.phoenixcontact.net/product/2909557
http://www.phoenixcontact.net/product/2909556
http://www.phoenixcontact.net/product/2908694
http://www.phoenixcontact.net/product/2909561
http://www.phoenixcontact.net/product/2908693
http://www.phoenixcontact.net/product/2909560
http://www.phoenixcontact.net/product/2908698
http://www.phoenixcontact.net/product/2909568
http://www.phoenixcontact.net/product/2908697
http://www.phoenixcontact.net/product/2909567
http://www.phoenixcontact.net/product/2909555
http://www.phoenixcontact.net/product/2909554
http://www.phoenixcontact.net/product/2905154
http://www.phoenixcontact.net/product/2905141
http://www.phoenixcontact.net/product/2905151
http://www.phoenixcontact.net/product/2905138
http://www.phoenixcontact.net/product/2905162
http://www.phoenixcontact.net/product/2905148
http://www.phoenixcontact.net/product/2905157
http://www.phoenixcontact.net/product/2905144
http://www.phoenixcontact.net/product/2905155
http://www.phoenixcontact.net/product/2905142
http://www.phoenixcontact.net/product/2905152
http://www.phoenixcontact.net/product/2905139
http://www.phoenixcontact.net/product/2905163
http://www.phoenixcontact.net/product/2905149
http://www.phoenixcontact.net/product/2905159
http://www.phoenixcontact.net/product/2905146
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Contatores de estado sólido

Contatores de estado 
sólido

Funções

Acionamento direto Acionamento com reversão Monofásico Trifásico

Corrente 
de carga 

máx.

Tensão de 
entrada

2 A

24 V DC
• 2297196

• • 2297293

230 V AC
• 2297206

• • 2297303

9 A

24 V DC
• 2297219

• • 2297316

230 V AC
• 2297222

• • 2297329

20 A
24 V DC • 1032919

230 V AC • 1032920

30 A
24 V DC • 1032921

230 V AC • 1032922

37 A

24 V DC
• 2297277

• • 2297374

230 V AC
• 2297280

• • 2297387

50A
24 V DC • 1032926

230 V AC • 1032927

Relés de carga eletrônicos para a ativação de motores DC

Funções
Tecnologia de 

conexão

Acionamento com 
reversão

Retardo de comutação Largura Parafuso Push-in

Corrente 
de carga 

máx.

Tensão de 
entrada

2 A3 24 V DC

• 80 ms 6,2 mm 2980539

• 80 ms 6,2 mm 1069556

• 80 ms 12,5 mm 2963598

6 A 24 V DC
• 80 ms 12,5 mm 2982090

• 1 ms 12,5 mm 2982757

10 A 24 V DC • 80 ms 62 mm 2964306

Acionadores de motor híbridos

Funções
Tecnologia de 

conexão

Aciona-
mento 
direto

Aciona-
mento 
com 

reversão

Proteção 
do motor

Parada 
de emer-
gência1

Ligável 
em rede

ATEX Modular

Proteção 
contra 
curto-

circuito

Parafuso Push-in

Corrente de 
carga máx.

Tensão de 
entrada

9 A 24 V DC

• • • • • 2905156 2905143

• • • • • • 2905153 2905140

• • • 2905164 2905150

• • • • 2905160 2905147

3) Na seleção dos artigos deve observar a redução de carga na documentação!

http://www.phoenixcontact.net/product/2297196
http://www.phoenixcontact.net/product/2297293
http://www.phoenixcontact.net/product/2297206
http://www.phoenixcontact.net/product/2297303
http://www.phoenixcontact.net/product/2297219
http://www.phoenixcontact.net/product/2297316
http://www.phoenixcontact.net/product/2297222
http://www.phoenixcontact.net/product/2297329
http://www.phoenixcontact.net/product/1032919
http://www.phoenixcontact.net/product/1032920
http://www.phoenixcontact.net/product/1032921
http://www.phoenixcontact.net/product/1032922
http://www.phoenixcontact.net/product/2297277
http://www.phoenixcontact.net/product/2297374
http://www.phoenixcontact.net/product/2297280
http://www.phoenixcontact.net/product/2297387
http://www.phoenixcontact.net/product/1032926
http://www.phoenixcontact.net/product/1032927
http://www.phoenixcontact.net/product/2980539
http://www.phoenixcontact.net/product/1069556
http://www.phoenixcontact.net/product/2963598
http://www.phoenixcontact.net/product/2982090
http://www.phoenixcontact.net/product/2982757
http://www.phoenixcontact.net/product/2964306
http://www.phoenixcontact.net/product/2905156
http://www.phoenixcontact.net/product/2905143
http://www.phoenixcontact.net/product/2905153
http://www.phoenixcontact.net/product/2905140
http://www.phoenixcontact.net/product/2905164
http://www.phoenixcontact.net/product/2905150
http://www.phoenixcontact.net/product/2905160
http://www.phoenixcontact.net/product/2905147
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Visão geral dos produtos

Gerenciador de motor

Aplicações

Proteção do motor Monitoramento Conversores internos
Conversores 

externos

Corrente 
de carga 

máx.

Tensão de 
entrada

< 16 A
24 V DC • • • 2297523

230 V AC • • • 2297536

> 16 A
24 V DC • • • 2297497

230 V AC • • • 2297507

Gerenciador de máquina

Descrição Gerenciamento de máquinas de 90 A Gerenciamento de máquinas de 160 A

Faixa de medição 0,5 A … 90 A 0,5 A … 160 A

Diâmetro int. conversor 11 mm 23 mm

Tipo EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS

Código 2908602 2908603

Guia de seleção de acessórios para acionadores de motor híbridos, gerenciador de motor e gerenciador de 
máquina

Gateway Jumpers PSR Módulo de relé

Acionadores de motor 
híbridos

Stand-Alone – Opcional – –

Modular – Opcional Opcional Opcional

Apto para rede Necessário Opcional – –

Gerenciador de motores e máquinas Opcional Opcional – –

Acessórios para acionadores de motor híbridos aptos para rede, gerenciador de motor e gerenciador de 
máquina com conexão a parafuso

Descrição
Gateway 

PROFINET
Gateway 

EtherNet/IPTM

Gateway 
PROFIBUS

Gateway 
CANopen®

Gateway 
Modbus/TCP

Módulo de 
expansão digital

Código 2904472 2901988 2297620 2901504 2901528 2904473

http://www.phoenixcontact.net/product/2297523
http://www.phoenixcontact.net/product/2297536
http://www.phoenixcontact.net/product/2297497
http://www.phoenixcontact.net/product/2297507
http://www.phoenixcontact.net/product/2908602
http://www.phoenixcontact.net/product/2908603
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2904473
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Acessórios adicionais

Descrição Conector para trilho de fi xação Cabo de dados
Jumper para todos os acionadores de 

motor híbridos (duplo)

Código 2201937 2320500 2900746

Para conectar em circuito a alimentação 
trifásica

Acessórios para acionadores de motor híbridos modulares

Tecnologia de conexão

Parafuso Push-in

Relé de segurança 1009831 1009832

Mód. expansão de relé 2908701 2909573

Fonte aliment. sistema 2866983 –

Conector p/ trilho fi xação 2203861

CrossPowerSystem Acessórios

Descrição
Placa de distribuição 
de energia, 225 mm

Placa de distribuição 
de energia, 405 mm

Módulo de conexão
Módulo de conexão 

e de ligação

Adaptador de 
equipamento para 

fusível, 
22,5 mm*

Corrente nominal – – 63 A 125 A
16 A (3 polos para 

fusível)

Designação EM-CPS-225 EM-CPS-405 EM-CPS-TB3/63A EM-CPS-TB3/125A EM-CPS-DA-22,5F/16A

Código 1002634 1002635 1002633 1070299 1002668

* Os fusíveis não fazem parte do volume de fornecimento

TRIO CROSS POWER

Descrição

Corrente nominal 5 A

Designação EM-CPS-PS/3AC/24DC/5A

Código 1064922

http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
http://www.phoenixcontact.net/product/1009831
http://www.phoenixcontact.net/product/1009832
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2203861
http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1070299
http://www.phoenixcontact.net/product/1002668
http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
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Controle e comutação 

extremamente compactos

O PLC logic combina relés e módulos 

analógicos com funções lógicas e software 

intuitivo.

 Código web: #1104 

Alto desempenho por um preço 

muito competitivo

Independentemente da aplicação ou a 

indústria que necessita de módulos de 

relé: encontre a melhor solução com 

PLC-INTERFACE.

 Código web: #0688 

Para alta disponibilidade do 

sistema

Detectar desvios nos parâmetros importantes 

do sistema com os relés de monitoramento 

EMD.

 Código web: #1105 

Mude agora
Equipamentos de comutação inteligentes para 
todas as aplicações
Descubra nossos produtos líderes a nível tecnológico e supere todos os desafi os. Com 

uma abrangente gama de equipamentos de comutação, a Phoenix Contact oferece a 

solução ideal para cada tipo de aplicação.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1104
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0688
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1105
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Manuseio simples

Com RIFLINE complete, você consegue 

realizar todas as aplicações de relé padrão.

 Código web: #0695

Segurança comprovada

Técnica inovadora e confi ável, comprovada 

ao longo de muitos anos. Sua garantia 

para a segurança funcional são os nossos 

equipamentos de segurança PSR.

 Código web: #0494

Comutar motores de modo 

inteligente

Com os compactos acionadores de motor 

híbridos CONTACTRON, você comuta e 

inverte motores de modo rápido e confi ável.

 Código web: #0568

No tempo perfeito

Os relés de tempo ETD asseguram a 

sequência de acionamento conforme 

o tempo defi nido.

 Código web: #1106 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0695
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0494
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0568
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1106
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COMPLETE line – A solução completa para o 
quadro de comando
COMPLETE line é um sistema composto por produtos de hardware e software, 

serviços de assessoria e soluções de sistema adaptados entre si e líderes ao nível 

tecnológico para a otimização de seus processos na construção de quadros de 

comando. Simplifi cando claramente para você a engenharia, aquisição, instalação 

e operação.

 Código web: #2089

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089
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Suas vantagens em detalhe:

Portfólio de produtos abrangente

Com COMPLETE line oferecemos um 

portfólio de completo de produtos líderes ao 

nível tecnológico. Aqui incluem-se:

• Controladores e módulos I/O

• Fontes de alimentação e disjuntores de 

proteção 

• Réguas de bornes e blocos de distribuição

• Módulos de relé e acionadores de motor

• Condicionadores de sinal

• Tecnologia de segurança

• Proteção contra sobretensão

• Conectores industriais

Custos de logística reduzidos

Reduzida diversidade de peças através de 

acessórios de identifi cação, jumpeamento 

e teste. No sistema COMPLETE line, os 

produtos, o design e os acessórios estão 

adaptados entre si para que você possa se 

benefi ciar ao máximo da possibilidade de 

reutilização e, desse modo, reduzir os custos 

de logística.

Manuseio intuitivo 

Graças ao manuseio simples e intuitivo dos 

componentes de hardware adaptados entre 

si, você economiza tempo na montagem, 

colocação em funcionamento e manutenção. 

A tecnologia de conexão push-in permite o 

cabeamento de aplicações de forma rápida e 

sem ferramenta. No portfólio de produtos 

amplo e líder ao nível tecnológico, você 

encontra sempre o produto certo para 

aplicações padrão ou especiais.

Processos otimizados na 

construção de quadros de 

comando 

COMPLETE line ajuda você a criar quadros 

de comando do modo mais efi ciente possível, 

desde a engenharia até à fabricação. Assim 

é criado o seu conceito individual para a 

otimização de seus processos na construção 

de quadros de comando. Graças à nossa 

construção de réguas de bornes, você 

consegue lidar de forma fl exível com picos de 

encomendas ou adicionar antecipadamente 

trilhos de fi xação à sua construção de quadros 

de comando.

Economizar tempo em todo o 

processo de engenharia

O software de planejamento e identifi cação 

PROJECT complete acompanha todo o 

processo de criação do quadro de comando. 

O programa oferece uma interface de 

usuário de operação intuitiva e permite um 

planejamento individual, o teste automático e 

a encomenda direta das réguas de bornes.

O novo padrão para o quadro de 

comando

Descubra o abrangente portfólio de 

produtos COMPLETE line e saiba mais sobre 

COMPLETE line e suas soluções completas 

para o quadro de comando.

Visite-nos na nossa página web: 

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact/completeline
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Serviços de pós-venda abrangentes

Estamos sempre lá para você e não só no 

momento da compra, mas também depois 

disso, graças a nossos abrangentes serviços 

de pós-venda. Isso inclui serviço de reparo, de 

troca e de peças de reposição.

Assistência técnica e suporte mundiais: 
estamos sempre lá para você
Como cliente, na  Phoenix  Contact você é sempre o centro das atenções. Com 50 

fi liais e mais de 30 representantes em todo o mundo, estamos sempre perto de 

você. Assim, você recebe assessoria competente em primeira mão, fornecida rápida e 

antecipadamente, e também um pacote completo de componentes de alta qualidade e 

harmonizados entre si. Além do mais, nosso know-how e o elevado nível de integração 

vertical torna possível a criação de soluções customizadas conforme sua necessidade. 

Com serviços de pós-venda abrangentes, continuamos disponíveis para ajudar você 

mesmo após a compra.

 Código web: #1256

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1256
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Oferta de treinamento abrangente

Desde noções básicas até ao know-how 

de um especialista: nós transmitimos as 

competências que você desejar na forma e 

profundidade necessária.

Montagem de cabos

Nós montamos soluções de cabos específi cas 

conforme suas indicações. Para tal, utilize 

os nossos confi guradores ou contate o seu 

parceiro no local.

Conjuntos de produtos e caixas 

de junção

Nós preparamos conjuntos de produtos e 

equipamos e cabeamos réguas de bornes 

conforme suas especifi cações, integrando 

essas em caixas de junção adequadas.
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Encontra nosso programa de produtos 

completo em:

phoenixcontact.com.br

Mundialmente em contato com clientes e parceiros

A Phoenix Contact é um líder de mercado com operação ao nível mundial com sede 

de empresa na Alemanha. Este grupo empresarial é sinônimo de componentes, 

sistemas e soluções inovadoras para a eletrotécnica, eletrônica e automação. Uma 

rede global em mais de 100 países com 17.400 colaboradores garante a 

proximidade importante junto do cliente.

Com um portfólio de produtos amplo e inovador 

oferecemos a nossos clientes soluções orientadas 

para o futuro para as mais diversas aplicações e 

indústrias. Isso se aplica especialmente para 

o setor de energia, infraestrutura, processo 

e automação industrial.

PHOENIX CONTACT Indústria e Comércio Ltda.

Av. das Nações Unidas, nº 11541

Edifício Bolsa de Imóveis, 19º andar - Brooklin Paulista

04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

Tel.: +55 11 3871-6400

E-mail: vendas@phoenixcontact.com.br

phoenixcontact.com.br IF
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