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VÝROBKY PRE VAŠE APLIKÁCIE 2022
Kreatívne riešenia pre inteligentný svet
Phoenix Contact Vás podporí na Vašej ceste kreatívnych riešení so všestrannou 

ponukou inovatívnych produktov, softvéru, služieb a riešení vyvinutých pre Vaše 

aplikácie. Prehľad ponuky aj novinky pre rok 2022 nájdete v tomto katalógu alebo 

online na stránke:

www.phoenixcontact.sk

Pavel Ďurčok, Obchodný riaditeľ / Managing director

V časoch, keď čelíme globálnej ekonomickej, 
zdravotnej alebo energetickej kríze, zohráva 
digitalizácia a zavedenie nových technológii 
dôležitú úlohu. 

Digitalizácia už zďaleka nie je len cestou k väčšej 
efektivite, ktorá vedie k znižovaniu nákladov, ale 
je aj nevyhnutým krokom, ktorý rozhoduje o  
konkurencieschopnosti a často aj o prežití daného 
subjektu alebo služby.  
 
Ukázalo sa, že rýchla adaptácia a zaobstaranie 
digitálnych technológii sú kľúčové, a to nielen pre 
pre výrobnú sféru. 

Zdá sa,  že digitalizácia je nová norma a pandémia 
zrýchlila jej implementáciu a osvojenie si 
digitálných návykov o niekoľko rokov.

Obmedzenia a opatrenia, ktoré nám dnešok 
prináša, tak paradoxne otvárajú nové možnosti, 
aby sa priemysel viac a rýchlejšie otvoril inováciám. 

Verím, že  technologický progres postavený na 
inováciách vyvolá zmeny, ktoré pretransformujú 
našu spoločnosť k lepšej, trvalo udržateľnej  
All Electric Society  a zabezpečí vyššiu kvalitu 
života pre všetkých. 

Prajem Vám príjemné čítanie a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu s Vami.



Prehľad ponuky

Prístrojové konektory

Konektory a svorky do DPS

Priemyselné komponenty a elektronika Elektromobilita

Káble pre poľné prístroje 

a priemyselné konektory

Riadiace systémy 

a väzobné členy

Cloud, dáta a softvér

Napájacie zdroje Označovanie, náradie 

a doplnkový tovar

Radové svorky

Zobrazovacie panely 

a priemyselné počítače

Prepäťové ochrany 

a prístrojové ističe

Priemyselná 

komunikácia

Zariadenia pre 

technológiu rozhraní 

a spínania

Funkčná bezpečnosť

Nabíjacie káble Nabíjacie zásuvky

Riadiace modulyVýkonová elektronika

Konektory pre poľné 

prístroje

Puzdrá pre elektroniku

Priemyselný 

manažment 

a automatizácia

PHOENIX CONTACT 5PHOENIX CONTACT4



Okrúhle konektory do DPS Dátové konektory do DPS

Konektory do DPS Svorky do DPS
Konektory prepojenia 

DPS

Puzdra pre elektroniku

Technológia pripojenia prístrojov a zariadení
Na prepojenie širokej škály zariadení je nevyhnutné IP krytie spojov, a to ako 

v oblasti napájania s neustále sa zvyšujúcim výkonom, tak aj v oblasti prevodu 

signálov používaných v priemysle. Samotné miesto prívodu a vývodu káblov 

a vodičov môže byť kritickým bodom výroby bezpečných a bezchybne 

fungujúcich prístrojov.

V širokej ponuke výrobkov spoločnosti PHOENIX CONTACT nájdete konektory 

pre veľmi špecifické využitie, napríklad DC konektory pre solárne elektrárne, 

ktoré sú obľúbené v posledných rokoch, alebo silnoprúdové káblové prípojky 

pre napájanie elektromobilov − E-mobility.
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novinka

Pákou ovládané pripojenie DPS
Rýchle, spoľahlivé a pohodlné pripojenie v poli je dôležitým faktorom, hlavne v 

aplikáciách s obnoviteľnými zdrojmi.

Použitie pákou ovládaných konektorov do DPS radu LPT a LPC je ideálnym riešením 

pre tieto aplikácie. Pripojenie bez nutnosti použitia nástroja, presná koncová poloha 

pákového mechanizmu a konštantný tlak pružiny na vodič obmedzia chyby v zapojení 

na minimum.

Jednoduchá obsluha

Rozdielna farba pákového mechanizmu 

umožňuje intuitívne a pohodlné ovládanie.

Rýchle pripojenie

Princíp pákového mechanizmu umožňuje 

rýchle pripojenie a odpojenie tuhých aj 

lankových vodičov s, alebo bez ukončenia 

káblovou dutinkou.

Bezpečné pripojenie

Jasná poloha pákového mechanizmu 

poskytuje spoľahlivú spätnú väzbu o tom 

či je mechanizmus svorky otvorený, alebo 

zatvorený.

Pákou ovládané svorky a konektory do DPS

Prinášame Vám novú dimenziu pohodlia do pripájania vodičov. Svorky a konektory do DPS 

z produktového radu LPT a LPC kombinujú praktickosť ovládania pákového mechanizmu 

so spoľahlivosťou pružinovej technológie pripojenia Push-in. Týmto spôsobom viete 

pripojiť vodič prierezu až do 25 mm2 rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

 Webový kód: #1833
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Puzdra s integrovanými displejmi a klávesnicami
Puzdra pre elektroniku s integrovanými displejmi a klávesnicami sú kľúčovým prvkom 

pre vizualizáciu a ovládanie strojov a decentralizovaných procesov.

Webový konfigurátor Vám umožní ľubovoľné umiestnenie displeja do puzdra 

a prispôsobenie ovládacích prvkov. Následne Vám zostavíme otestované 

a prefabrikované Plug and Play riešenie.

Centrálne alebo decentrálne

Ovládajte, alebo zobrazte stavy Vášho 

systému pomocou viacúčelových displejov, 

či už v rozvádzači, alebo v poli.

Všetko od jedného zdroja

Koordinácia puzdier, klávesníc a displejov 

Vám ušetrí množstvo času.

Voľnosť v dizajne

Nakonfigurujte si individuálnu membránovú 

klávesnicu rýchlo a jednoducho. Prispôsobte 

si tvar, farbu a potlač podľa Vašich potrieb.

Ovládacie panely, alebo displeje 

šité na mieru

Puzdra pre elektroniku radov ICS, ME-IO 

a UCS sú dostupné aj s integrovaným 

dotykovým displejom, alebo displejom 

s membránovou klávesnicou. Navrhnite 

si na mieru šité riešenie a my sa postaráme 

o všetko ostatné.

 Webový kód: #2693



Svorky – kompletná prepojovacia 
technológia v jednom systéme
S jedinečným systémom radových svoriek od spoločnosti Phoenix Contact si môžete 

slobodne vybrať pripojovaciu technológiu. Je úplne jedno, či si vyberiete skrutkové, 

pružinové, prítlačné pružinové, zárezové pripojenie alebo káblové oká. Vďaka 

kompatibilite príslušenstva a dvoch mostíkových osí je možné všetky typy ľubovoľne 

kombinovať medzi sebou. Príslušenstvo na premostenie, popisovanie a kontrolu je 

štandardizované, čo významne znižuje náklady na skladovanie.

Skrutkové svorky Pružinové svorky

Push-in svorky

Zárezové svorky

Distribučné svorky

Vyskladané DIN lišty
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Vždy profesionálne označené aplikácie
Priemyselné riešenie označovania a popisovania od spoločnosti PHOENIX CONTACT 

Vám zjednoduší každodennú prácu. Kompletná ponuka, ktorá pozostáva 

z profesionálneho plánovacieho a označovacieho softvéru, inovatívnych tlačiarní 

a označovacieho materiálu pre všetky aplikačné oblasti, Vám ponúka intuitívne 

a jednoduché riešenie od plánovania po označenie.

Širokú ponuky označovacieho materiálu, či už na označenie svoriek, vodičov, káblov, 

prístrojov a zariadení, si môžete objednať už aj označené presne podľa Vašich potrieb.

Ušetríte tým množstvo času aj priestoru pri menších projektoch.

p y , , , ,

prístrojov a zariadení, si môžete objednať už aj označené presne podľa Vašich potrieb.

Ušetríte tým množstvo času aj priestoru pri menších projektoch.
Prenosné tlačiarne
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Termosublimačné tlačiarne

UV LED Tlačiarne (aj farebné)

Laserové tlačiarne



Tlač v teréne

Vytvorte označenie na mieste kde ho 

potrebujete. Navrhnite označenie pomocou 

aplikácie a ovládajte tlačiareň pomocou Vášho 

mobilného telefónu alebo tabletu.

Prispôsobený dizajn

Aplikácia MARKING system Vás prevedie 

celým procesom vytvárania profesionálneho 

označenia Vašej aplikácie.

Jednoduché pripojenie

Vytvorte pripojenie s Vašim mobilným 

zariadením rýchlo a jednoducho 

prostredníctvom Bluetooth 5.0 alebo NFC.

Mobilná tlač

S tlačiarňou THERMOMARK GO a aplikáciou 

MARKING system môžete vytvoriť označenie 

aplikácie priamo na mieste. Návrh označenia 

a ovládanie zariadenia je zabezpečené 

prostredníctvom Vášho mobilného telefónu 

alebo tabletu.

 Webový kód: #1562

Profesionálne označovanie priamo na mieste 

Mobilná tlačiareň pre označovanie štítkov
Tlačiareň THERMOMARK GO môžete mať, vďaka jej malým rozmerom, vždy po ruke 

a vytvoriť profesionálne značenie priamo v teréne.

Zariadenie môžete ovládať pomocou Vášho mobilného telefónu alebo tabletu. 

Intuitívna aplikácia s množstvom praktických funkcií a automatická detekcia materiálu 

zabezpečí spoľahlivú prevádzku bez zbytočných chýb. 
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Náradie pre profesionálov
Kvalitný výsledok je možné docieliť len použitím správneho náradia. Zoznámte 

sa so širokou ponukou produktov kvalitného ručného náradia aj automatov. 

Rezanie, odizolovanie, lisovanie kontaktov, skrutkovanie aj meranie - v ponuke 

nájdete riešenie pre každú činnosť.

Ručné náradie Sady náradia

Stolové automaty

Riešenia pre prípravu vodičov

Ručné automaty
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Konektory pre priemysel
Vyriešiť prepojenie rozvádzačov, strojov a zariadení v náročných podmienkach 

priemyselného prostredia stavia výrobcu priemyselných konektorov pred neľahkú 

úlohu. Pomocou kvalitných prepojovacích konektorov od spoločnosti PHOENIX 

CONTACT je bez problémov riešiteľný tak prevod signálov senzor-aktor, ako 

aj vysokovýkonné napájanie. Široký sortiment zaistí vhodné prostriedky na 

prepojenie rôznych protokolov, zbernicových systémov a štandardných spojov 

(RJ45, D-SUB, optické vlákna atď.). Stálosť konektorov garantujú elektrické, 

mechanické a klimatické skúšky.

Okrúhle konektory Ťažké konektory

Ostatné konektory Kabeláž

Prepojovacie boxy Elektromobilita
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Jednoduchá distribúcia 
potenciálu
Husto vetvené inštalácie v infraštruktúre a budovách kladú vysoké požiadavky na 

distribúciu potenciálu.

Inštalačný systém IPD umožňuje, vďaka technológii pripojenia Push-in, pripojenie 

komplexných systémov napájania aj bez použitia nástroja. Vďaka krytiu IP67 je ideálnym 

riešením aj do náročného prostredia.

Rýchla inštalácia

Konektory s pripojením Push-lock zabezpečia 

jednoduché a rýchle pripojenie či už tuhého, 

alebo lankového vodiča. Otvorenie a uzavretie 

svoriek je riešené pomocou pákového 

ovládacieho mechanizmu.

Jednoduché pripojenie zariadenia

IPD konektory do panela s technológiou 

pripojenia Push-in umožňujú pripojenie 

tuhých aj lankových vodičov ukončených 

káblovou dutinkou bez použitia nástroja. 

Použitím ovládacieho tlačidla môžete 

odpojiť pripojené vodiče alebo pripojiť 

neupravené lankové vodiče.

Bezpečné uzamykanie

IPD konektory sú pre zabezpečenie 

spoľahlivého spoja vybavené uzamykacím 

systémom. 

Zvládnite akúkoľvek výzvu

Jednoduché pripojenie pre bezpečný spoj: Vyskúšajte 

jednoduchú distribúciu potenciálu v poli s inštalačným 

systémom IPD. Či už sa jedná o pripojenie zariadenia, alebo 

prepojenie kábov, s Push-in pripojením na strane zariadenia a 

Push-lock pripojením na strane poľa nainštalujete konektory 

rýchlo a jednoducho.

 Webový kód: #0541

PHOENIX CONTACT 23PHOENIX CONTACT22



novinka

Rýchle pripojenie s M12 Push-pull 
konektormi
Konektory M12 so systémom rýchleho pripojenia Push-pull zabezpečujú rýchlu 

inštaláciu s priestorovo úsporným pripojením.

Pripojenie M12 Push-pull poskytuje značné výhody v pripojení, hlavne v stiesnených 

priestoroch s vysokou hustotou káblov, ako sú bežné napríklad v priemyselnej 

automatizácii. Produktový rad má celosvetové využitie vďaka kompatibilite s ostatnými 

výrobcami podľa IEC 61076-2-010.

Rýchla inštalácia

S mechanizmom zaistenia Push-pull je teraz 

pripojenie konektorov M12 spoľahlivé 

a pohodlné, dokonca aj v obmedzených 

priestoroch. V porovnaní s klasickou verziou 

M12 ušetríte až 80% času inštalácie.

Kompatibilita

Prístrojové konektory M12 Push-pull sú 

kompatibilné s pôvodnou verziou konektorov 

M12 so závitom aj konektormi ostatných 

výrobcov.

Kompaktnejší dizajn

Nový koncept zapustených M12 Push-

pull portov a vysoká hustota konektorov 

umožňuje minimalizáciu riešenia.

Nový štandard v automatizačných technológiách

Konektory M12 Push-pull sa jednoduchým zatlačením spoľahlivo zaistia 

v koncovej polohe.

 Webový kód: #1831
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CHARX
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Všetko pre nabíjaciu technológiu 
elektromobilov
Spolu s výrobou zelenej energie, elektromobilita je základom konceptu All Electric 

Society. Pre zabezpečenie dostatočného množstva elektrickej energie v správnom 

čase a na správnom mieste, generátory, siete, aj záťaže musia byť schopné vzájomne 

komunikovať.

Naše produkty s integrovanými komunikačnými rozhraniami a Cloud-ové riešenia 

sú preto základom moderného riešenia. Následne, výkonná nabíjacia technológia 

prenesie energiu do elektromobilu rýchlo a bezpečne. S nami budete pripravení 

pre elektromobilitu budúcnosti.

Váš špecialista pre elektromobilitu

Všetko od jedného zdroja. Od nabíjacieho kábla až po softvér 

manažmentu nabíjania. Portfólio CHARX poskytuje kompletné 

a zladené komponenty nabíjacej technológie. 

CHARX control modular 

Riadiace moduly

Naše modulárne riadiace moduly 

Vám umožnia automatizáciu Vašej 

nabíjacej infraštruktúry.

CHARX connect 

Nabíjacie káble

Bezpečné nabíjanie vďaka 

sledovaniu teploty a inovatívnemu 

blokovaciemu mechanizmu. 

CHARX power 

Výkonová elektronika

Vysoko efektívne nabíjacie moduly 

napájajú Vašu rýchlonabíjaciu 

stanicu s potrebným výkonom.

Všetky produkty CHARX nájdete na

phoenixcontact.com/charx

CHARX protect 

Prepäťová ochrana

Chráni nielen nabíjací bod ale aj 

pripojené vozidlo od prepätia 

spôsobeného úderom blesku 

a spínaním záťaže.
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Napájacie zdroje pre všetky aplikácie
Technicky pokrokové napájacie zdroje od spoločnosti PHOENIX CONTACT 

zaručujú maximálnu spoľahlivosť napájania pre všetky Vaše aplikácie. 

Funkcionalita a prevedenie boli vyvinuté tak, aby zodpovedali požiadavkám 

rôznych priemyselných odvetví a poskytovali vždy ideálne riešenie. 

Produktové rady napájacích zdrojov QUINT, TRIO, UNO a STEP ponúkajú 

širokú škálu výrobkov, kde si každý nájde také zariadenie a riešenie, ktoré 

bude najviac vyhovovať daným požiadavkám. Napájacie zdroje QUINT 
pre najnáročnejšie prevádzky

Kompaktné napájacie zdroje UNO so 
základnou funkcionalitou

DC/AC meniče pre generovanie 
striedavého prúdu

Napájacie zdroje STEP ideálne 
pre ploché rozvádzače

UPS a akumulátory energie Redundantné moduly

DC/DC meniče pre všetky 
úrovne napätia

Robustné napájacie zdroje TRIO 
so štandardnou funkcionalitou
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 Webový kód: #1868

UPS s inteligentnou komunikáciou

Pripravené pre priemysel 4.0: s integrovaným rozhraním

pre protokoly PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT alebo 

USB. Zdroj neprerušeného napájania QUINT DC UPS je 

možné integrovať do existujúcich sietí ľahko a pružne. 

To znamená, že je možné monitorovať, konfigurovať

a vypínať systém v bezpečnom stave kedykoľvek 

a odkiaľkoľvek, bez ohľadu na umiestnenie.

Inteligentné monitorovanie 

Okrem aktuálneho stavu akumulátora energie 

ste na základe nabíjacích a vybíjacích cyklov 

vopred informovaní o jeho odporúčanej 

výmene ešte pred výpadkom.

Zelená pre Vaše napájanie 

S inteligentnými UPS z produktového radu 

QUINT má spoľahlivosť napájania vždy 

"zelenú".

Neustály dohľad

Vďaka signalizácii jednotlivých stavov 

a diaľkovému ovládaniu máte aplikáciu 

pod dohľadom z akéhokoľvek miesta. 

Inteligentný zdroj neprerušeného napájania
Prediktívna údržba je cieľom každej aplikácie, kde si nemôžete dovoliť výpadok 

napájania. QUINT UPS s integrovaným rozhraním a neustálou komunikáciou s 

akumulátorom energie je zárukou nepretržitej prevádzky bez výpadkov.
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Prepäťová ochrana pre maximálnu 

spoľahlivosť bez výpadkov
Spoločnosť PHOENIX CONTACT je celosvetovým priekopníkom vo vývoji zariadení 

pre prepäťovú ochranu. Desaťročia skúseností spolu s intenzívnym výskumom 

v spolupráci s technickými univerzitami tvoria základ technickej odbornosti 

požadovanej pri vývoji. Naše interné akreditované pulzné a silnoprúdové 

laboratórium nám umožňuje vyvíjať naše výrobky bezpečne a v súlade 

so štandardmi od počiatočnej myšlienky až po sériovú výrobu.
Zvodiče prepätia s technológiou SEC (Safe 
Energy Control) bez následných prúdov

TERMITRAB prepäťová ochrana pre MaR

COAXTRAB prepäťová ochrana pre 
vysielaciu a prijímaciu techniku

CLIXTRAB kombinácia prepäťovej 
ochrany a svorky

Termomagnetické a elektronické 

prístrojové ističe
PTCB jednopólové elektronické ističe

DATATRAB-DT ochrana pre informačnú 

technológiu

Prepäťová ochana pre napájanie 

VALVETRAB

laboratórium nám umožňuje vyvíjať naše výrobky bezpečne a v súlade

so štandardmi od počiatočnej myšlienky až po sériovú výrobu.
Zvodiče prepätia s technológiou SEC (Sa
Energy Control) bez následných prúdov

TERMITRAB prepäťová ochrana pre M

Termomagnetické a elektronické

prístrojové ističe

DATATRAB-DT ochrana pre informačn

technológiu
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Unikátny systém prístrojového 
istenia
CAPAROC predstavuje úplne nový systém prístrojového istenia. S vymeniteľnými 

modulmi aj pod napätím a inštaláciou bez náradia je údržba a obsluha otázkou 

niekoľkých sekúnd. 

Prispôsobiteľný štandard

Pripravený na budúcnosť: So širokou ponukou 

a kombináciami je možné systém kedykoľvek 

upraviť na základe aplikácie.

Inštalácia bez náradia

S Push-in technológiou pripojenia 

a koľajniciam pre distribúciu napájania 

je inštalácia kompletne bez narádia.

Online konfigurácia

Online konfigurátor Vám umožní vyskladať 

si istiaci systém priamo na mieru a zároveň 

vygeneruje Vaše vlastné ID aby ste sa vedeli 

ku svojej konfigurácii kedykoľvek vrátiť. 

Vždy pod kontrolou

S napájacím modulom s integrovaným 

komunikačným rozhraním máte ochranu 

Vašich zariadení vždy pod kontrolou. Od 

nastavenia menovitého prúdu jednotlivých 

kanálov až po diaľkové ovládanie.

 Webový kód: #2803
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Jedinečný asistent pre prepäťové ochrany

ImpulseCheck je prvý inteligentný asistenčný systém pre 

prepäťové ochrany v oblasti napájania. Vyhodnocovacia jednotka 

v kombinácii s meracími cievkami vie vďaka histórii impulzov 

vyhodnotiť výmenu zvodiča ešte pred "prepálením".

Diaľková správa 

Vďaka cloudovej službe Impulse Analytics 

môžete mať prístup ku všetkým údajom 

z akéhokoľvek miesta. 

Digitálne služby

Využívaním digitálnych služieb viete mať 

prehľad o stave jednotlivých zvodičov vždy 

po ruke.

Cloudová služba 

S cloudovou službou Impulse Analytics máte 

prehľad o histórii a veľkosti špičiek v sieti ako 

aj o aktuálnom stave jednotlivých zvodičov.

   phoenixcontact.com/impulsecheck

Prediktívna údržba vždy a všade
Stav prepäťových ochrán bol doteraz reprezentovaný len zelenou a červenou farbou. 

Nový asistenčný systém prináša prvú prediktívnu údržbu pre zvodiče prepätia, ktorý 

Vás upozorní na výmenu ešte pred zobrazením červenej farby.
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Oddeľovače a prevodníky

Technológia INTERFACE pre 

spracovanie signálov
Rozmanité úlohy, ktorých splnenie sa očakáva od automatizácie, determinujú 

aj ponuku potrebných spojovacích a prepojovacích systémov. Digitálne, 

analógové, sériové, bezpečnostné a výkonové signály musia byť prevedené, 

spínané, oddeľované, prispôsobované, zosilňované, prepojované a napájané. 

Technológia INTERFACE ponúka takmer všetko z oblasti spracovania signálov 

súvisiacich s riadiacimi systémami. Od reléových modulov, oddeľovačov 

a prevodníkov až po hybridné motorové spúšťače.

Technológia INTERFACE ponúka takmer všetko z oblasti spracovania signálov 

súvisiacich s riadiacimi systémami. Od reléových modulov, oddeľovačov

a prevodníkov až po hybridné motorové spúšťače.

Hybridné motorové spúšťače 
CONTACTRON

Reléový produktový rad RIFLINE

Prístroje a príslušenstvo na meranie energie EMpro

Programovateľný reléový systém PLC logic Systémová kabeláž a čelné adaptéry 
pre PLC od rôznych výrobcov
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Rýchle nastavenie a spustenie

Vďaka jednoduchému ovládaniu 

pozostávajúcemu z otočného spínača, 

troch tlačidiel a displeja je možné vykonať 

všetky potrebné nastavenia za menej ako 

jednu minútu.

Bezpečné vypnutie

Bezpečné vypnutie až do SILCL 3 v súlade 

s normou IEC 62061.

Multifunkčné riešenie

Vďaka šiestim integrovaným funkciám 

je Speed Starter ideálne riešenie nielen 

z pohľadu nákladov, ale aj priestoru.

Intuitívne ovládanie

Contactron Speed Starter je nové kompaktné 

riešenie, ktoré obsahuje všetky potrebné funkcie 

ako nastavenie dvoch rýchlostí, soft-štart 

a núdzové zastavenie STO ("Safe Torque Off") 

pri šírke 35 mm.

 Webový kód: #2757

Nová trieda v oblasti 
riadenia motorov
Jednoduchá, účinná a hlavne bezpečná prevádzka motorov je dôležitou požiadavkou 

takmer každej aplikácie.

CONTACTRON Speed Starter je nová trieda zariadení v oblasti riadenia 

asynchrónnych motorov. Tento hybrid motorového spúšťača a frekvenčného meniča je 

ideálnym riešením pre aplikácie, kde rýchlosť motora nie je nutné neustále regulovať.
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Bezpečné napájanie

Napájací zdroj 24 V s integrovaným 

8-kanálovým elektronickým ističom zaručuje 

bezpečné odpojenie v prípade preťaženia 

alebo skratu. Menovitý prúd jednotlivých 

ističov je možné nastaviť priamo pomocou 

tlačidiel alebo cez komunikáciu IO-Link.

Modulárnosť a funkcionalita

Modulárny systém s kompaktným dizajnom 

s možnosťou konfigurácie a rozšírenia vždy 

podľa potreby.

Jednoduché pripojenie

Distribúcia potenciálu je možná vďaka 

adaptérovej koľajnici s integrovanou 

DIN lištou pre osadenie radových alebo 

distribučných svoriek.

CrossPowerSystem

CrossPowerSystem je modulárnym riešením pre Váš 

rozvádzač. Vďaka systému "Plug&Play" sú trojfázové 

zariadenia rýchlo a jednoducho osadené na distribučnú 

dosku. Výstup 20 A napájacieho zdroja s integrovaným 

8-kanálovým ističom je možné jednoducho rozviesť 

pomocou adaptérových koľajníc pre štandardné 

a distribučné svorky PTFIX. 

 Webový kód: #1857

Modulárne riešenie rozvádzača
CrossPowerSystem je unikátne riešenie pre distribúciu 400V a zjednodušenie 

práce pre výrobu strojov a rozvádzačov. Vďaka systému "Plug&Play" 

je minimalizovný čas potrebný na káblovanie a údržbu.
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Rýchla systémová integrácia

Softvérová architektúra REST zjednodušuje a 

urýchľuje vývoj systémovej integrácie vďaka 

svojej užívateľsky prívetivej architektúre a 

bez nutnosti špeciálnych znalostí v oblasti 

priemyselných komunikácií.

Inteligentné služby

Namerané hodnoty a údaje o meracom 

zariadení sú spracované a zobrazené v cloude. 

Cloud platforma obsahuje inteligentné služby 

ako je manažment energie a stav jednotlivých 

meracích zariadení. 

Priame pripojenie na cloud

Nové verzie z produktového radu EMpro 

sa dokážu pripojiť na cloud bez nutnosti 

dodatočnej komunikačnej brány. 

Multifunkčné zariadenia pre 

meranie energie

EMpro zariadenia pre meranie energie 

viete rýchlo integrovať do svojej 

aplikácie len v niekoľkých krokoch. 

Využite výhody ako je priame pripojenie 

Rogowského cievky, integrovaný 

webserver a  rozhranie REST alebo 

verzie s priamym pripojením na cloud a 

s 24 V napájaním.

 Webový kód: #1267

Inteligentný manažment energie IoT 
"Internet of Things" zariadenia 
pre meranie energie
Integrujte zariadenia pre meranie energie EMpro do Vašej lokálnej siete vďaka 

integrovanému rozhraniu REST.

REST "REpresentional State Transfer" je užívateľsky prívetivá softvérová architektúra, 

ktorá využíva všetky štandardné internetové protokoly. Zariadenia pre meranie 

energie EMpro je možné pripojiť na cloud, čo umožňuje prístup z akéhokoľvek 

miesta s dodatočnými inteligentnými službami v IoT.
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Smart Element Kompaktné priemyselné PC

Zbernice IP67

HMI IPC

SCADA systémy

Vývojové prostredia

Moduly riadenia pre funkčnú bezpečnosť a prostredia 
s nebezpečenstvom výbuchu

Riadiaca technika a priemyselné riešenia
Zvýšenie efektivity a výkonnosti strojov používaných v priemyselnom prostredí 

je čoraz dôležitejšie. Spoločnosť PHOENIX CONTACT pri vývoji priemyselných 

prístrojov uplatňuje aj technológie zo sveta IT, aby bola nápomocná aj v tomto 

ohľade. Najdôležitejšími stavebnými kameňmi automatizovaného systému 

PHOENIX CONTACT sú priemyselné riadiace jednotky, ktoré sú k dispozícii 

v mnohých výkonnostných kategóriách.

V súčasnosti je možné zaistiť plnenie komplexných riadiacich a vizualizačných úloh 

prostredníctvom inteligentných sietí a vysokovýkonných robustných systémov, 

a to v rozvádzači i v teréne. K týmto úlohám ponúka spoločnosť PHOENIX 

CONTACT zobrazovacie nástroje a vysokovýkonné priemyselné PC.
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Kompaktné a jednoduché

Osem alebo šestnásť koncových bodov na 

ploche iba 15 x 62 mm umožňuje kompaktný 

dizajn púzdra. Moduly sú obzvlášť jednoduché 

na manipuláciu počas konfigurácie, inštalácie 

a uvedenia do prevádzky. 

Kompatibilita v systéme

V rámci I / O stanice sú moduly Axioline F 

a Inteligentné prvky Axioline vzájomne 

kombinovateľné a to akýmkoľvek spôsobom. 

Môžete si teda vybrať z viac ako 80 I / O modulov 

a väzobných členov a tieto komponenty 

ovládať v rozsahu jedného produktu.

Pre stanice Axioline F.

Backplanes (základné dosky) sú k dispozícii 

so štyrmi alebo šiestimi slotmi. I / O karty 

môžete zapojiť do ľubovoľnej pozície. To 

znamená, že je možných až 32 kanálov 

s realizáciou dvoch rôznych I / O funkcií 

na 15 mm.

Inteligentné prvky Axioline

Axioline Smart Elements sú kompaktné,

pripojiteľné a nezávislé od systému

I / O modulov. Moduly nemajú rozhranie 

miestnej zbernice; jednoducho majú

I / O funkcionalitu. Komunikácia je

implementovaná s príslušným  I / O modulom

v kombinácii s backplane (základná doska).

Portfólio obsahuje IO-Link master,

digitálne a analógové vstupné a výstupné 

moduly a ďalšie funkčné moduly.

 Webový kód: #2551

Efektívna optimalizácia nákladov
Kompaktné I / O moduly
V rozvádzačoch, kde je miesto pre technologickú špičku, potrebujú automatizačné 

riešenia flexibilnú koncepciu I / O modulov so zameraním na potreby. Mnoho 

strojov navyše vyžaduje vysokú flexibilitu návrhu stanice a teda aj širokú škálu 

funkčných modulov. Vyvinuli sme preto Axioline Smart Elements, ktoré špeciálne 

vyhovujú takýmto požiadavkám. Umožňujú vysokú hustotu riešenia vstupov / 

výstupov v moduloch stanice Axioline, napríklad spolu s PLCnext Control, keď sú 

zapojené do dvoch radov s rôznymi funkciami na jednom module základnej dosky 

systému I / O Axioline F.

Novinka
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Nové technológie - nové možnosti 
- PLCnext Technology
Technológia PLCnext od spoločnosti Phoenix Contact je jedinečný, otvorený 

ekosystém pre modernú automatizáciu, ktorý je schopný čeliť všetkým výzvam sveta 

internetu vecí. Kombinácia otvorenej riadiacej platformy, modulárneho inžinierskeho 

softvéru a systémovej integrácie cloudu umožňuje jednoduché prispôsobenie sa 

meniacim sa požiadavkám a efektívne využitie existujúcich a budúcich softvérových 

služieb. V rámci obchodu PLCnext Store poskytuje spoločnosť Phoenix Contact 

komunite PLCnext otvorenú platformu na výmenu svojich softvérových funkcií.

Controller AXC F 1152

Controller AXC F 3152

PLCnext Technology 

Safety PLC RFC4072

PLCnext Starterkit

Software PLCnext Engineer

Controller AXC F 2152
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Optimalizované využitie dát
PLCnext Control pre edge computing 
Ušetrite miesto a financie. Dáta môžete spracovávať decentralizovane medzi Vašou 

lokálnou sieťou a cloudovým uložiskom. To Vám umožní naplno využiť výhody Vášho 

cloudového riešenia. Spracovaním veľkého objemu dát na cloudových uložiskách, 

dokáže aplikácia rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať.

Riadiace systémy kombinujú robustnosť osvedčenej platformy priemyselného PC s

otvorenosťou technológie PLCnext. Tieto systémy Vám umožňujú vytvoriť inteligentné 

IoT riešenia, ktoré uzatvárajú priepasť medzi IT a OT svetom.

Kompaktný dizajn

Kompaktný IPC dizajn v celokovovom 

puzdre a pasívnym chladením ušetrí miesto 

v rozvádzači. 

Ľahká integrácia

Jednoduchá integrácia do existujúcej 

IT infraštruktúry a pripojenie na úrovni 

technológie PLCnext. 

Predinštalované vývojové nástroje

Zníženie času vývoja zabezpečujú 

predinštalované vývojové nástroje

ako napríklad Node-RED. 

PLCnext Control

IT stretáva OT

Čas vývoja je možné znížiť pomocou 

predinštalovaného softvérového 

nástroja Node-RED, lokálnej 

databázy a jednoduchého cloudového 

pripojenia. Jednoduché a bezpečné 

pripojenie je zaistené prostredníctvom 

integrovaného nástroja na správu 

webu.

 Webový kód: #2761
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Inteligentná automatizácia
Ekosystém pre neobmedzené možnosti
PLCnext Technology je ekosystém pre priemyselnú automatizáciu. Kombinácia 

otvorenej riadiacej platformy, modulárny inžiniersky softvér a trh digitálneho 

softvéru umožňuje ľahké prispôsobenie sa meniacim požiadavkám a efektívne využitie 

existujúcich a budúcich softvérových služieb. Vďaka integrácii do cloudu je softvér 

s otvoreným zdrojovým kódom schopný výužívať odborné znalosti stále rastúcej 

komunity. PLCnext Technology je schopná čeliť všetkým výzvam sveta IoT.

Nové možnosti v ekosystéme

S PLCnext Control môžete vytvárať automatizačné projekty 

v realite bez obmedzení proprietárnych systémov. Medzi 

výhody patrí priame pripojenie k službe PROFICLOUD 

a používanie softvéru z PLCnext Store s paralelným 

programovaním a schopnosťou kombinovať programovanie s 

vyššími jazykmi.

Väčšia škálovateľnosť

Model AXC F 1152 predstavuje cenovo veľmi efektívny 

začiatok. Nový vysokovýkonný model AXC F 3152 Vám 

umožní realizovať aplikácie s vysokými nárokmi na výkon.

Väčšia flexibilita 

Rozšírte si funkčný rozsah vášho zariadenia PLCnext Control 

s modulom Ethernet alebo INTERBUS, ktorý je možné pridať

naľavo od riadiaceho modulu.

 

Spolupráca a odbornosť

Informácie od používateľov s podporou a užitočné vedomosti 

nájdete v PLCnext Komunite, napríklad na fóre, v návodoch 

na uvedenie do prevádzky a tiež v našom odkaze v GitHub.

plcnextstore.com

plcnext-community.net
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Kybernetická bezpečnosť a VPN

CLOUDová brána

Manažovateľné switche

Funkčná bezpečnosť

V/V moduly Moderné systémy hlásenia

Priemyselný Ethernet

Funkčná bezpečnosť IP67

V/V systémy, prvky sieťovej infraštruktúry
Komunikácia a prenos dát sú v súčasnosti základnou súčasťou každého 

priemyselného segmentu, pretože ich pomocou sa zaisťuje nielen zber dát 

a informácií, ale aj riadenie celých výrobných liniek a zariadení. Prenos dát 

je možné urobiť mnohými spôsobmi.

V súčasnosti používané zbernicové systémy vyžadujú značnú rozmanitosť v prepojení, 

počnúc sériovou komunikáciou cez ethernet až po optickú kabeláž a bezdrôtovú 

komunikáciu. Prevod, prispôsobenie a rozdelenie dátových signálov je každodennou 

úlohou, v riešení ktorej vám výrobky sieťovej infraštruktúry a funkčnej bezpečnosti 

spoločnosti PHOENIX CONTACT budú užitočným pomocníkom.
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Dátové konektory FO pre

inteligentné energetické siete

Optické vedenie podľa IEC 61850 

je štandardom v inteligentných 

rozvodniach. Robustné pripojenie 

zabezpečuje spoľahlivú funkčnosť a vysokú 

úroveň pred elektromagnetickým rušením. 

Konektory MPO M17 slúžia na prenos 

údajov v reálnom čase.

phoenixcontact.com/m17mpo

Nemanažovateľné prepínače

Sieť Ethernet rastie a kladie stále nové 

požiadavky na komponenty. Nový rad 

FL SWITCH 1000 ich ideálne spĺňa 

vďaka gigabitovej podpore a stanoveniu 

priorít údajov prenosu. Sú veľmi tenké 

a flexibilné na viacpozičné umiestnenie 

v rozvádzači.

 Webový kód: #2528 

Bezpečnostné smerovače 

pre jednoduché použitie 

zabezpečenia siete

Chráňte svoje siete pred kybernetickými 

útokmi našou základnou úrovňou 

bezpečnostných produktov FL MGUARD 

1100. Inteligentné funkcie, ako napríklad 

Easy Protect Režim a automatický program 

Plug-and-Learn pre vytvorenie pravidiel 

firewallu pomáhajú chrániť Vaše potreby 

bez odborných vedomostí.

 Webový kód: #1270

Komunikatívne a bezpečne
Produkty pre Inteligentné siete
Digitalizácia a Priemysel 4.0 sú riešeniami aj pre zložité procesy, ktoré vyžadujú 

obrovské množstvo údajov. Kľúčom sú inteligentné komunikačné štruktúry 

s predpokladom schopnosti extrahovať informácie s pridanou hodnotou, napríklad 

pre preventívnu údržbu alebo pre učenie strojov z týchto údajov. Technológia 

pripojenia, kybernetická bezpečnosť alebo nové komunikačné technológie - o čokoľvek 

sa jedná, môžete to pripojiť ako svoju aplikáciu do siete a pripraviť ju na budúcnosť.

Brána pre PROFICLOUD

Cloud IoT Gateway integruje nové a aj 

existujúce systémy bez ďalšej inžinierskej 

činnosti. Vďaka jednoduchej integrácii 

procesov sa senzorické údaje o procese 

zhromažďujú, spracúvajú a bezpečne 

sledujú v Proficloude.

 Webový kód: #0949

Single Pair Ethernet (SPE)

Technológia pripojenia s jednoduchým 

zapojením a úsporou miesta, ako 

nový štandard, zaisťuje konzistentné 

ethernetové pripojenie a komunikáciu, 

až po koncovú úroveň. Táto sieťová 

technológia podporuje komunikáciu 

inteligentných zariadení, zložité 

priemyselné aplikácie a  IIoT riešenia.

Novinka

Novinka Novinka

Novinka
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NearFi Technology
Designed by Phoenix Contact

novinka

Bezúdržbová komunikácia v reálnom čase
Bezkontaktné napájacie a dátové spojky 
Pri častej výmene koncového nástroja robotického manipulátora, môže dojsť

k opotrebovaniu konektorov pre prenos dát alebo napájania. To vedie k neplánovaným

a častým prerušeniam vo výrobe.

Tento problém zaniká vďaka našej novej technológii NearFi spojok, ktoré dokážu 

bezkontaktne a spolahlivo prenášať napájanie aj dáta až do vzdialenosti 10mm.

Ethernet v reálnom čase

NearFi prenáša Ethernetové dáta bez latencie 

až do rýchlosti 100 Mbps bez ohladu na 

protokol. S NearFi môžete používať všetky 

konvenčné Ethernetové protokoly.

Indukčný prenos energie

NearFi umožňuje aj indukčný prenos energie. 

S aktívne uzavretou spatnoväzobnou slučkou 

je výkon udržiavaný na konštatných 50 W v 

operačnom rozsahu 10mm. 

Diagnostika pomocou LED 

LED pásik okolo celej spojky signalizuje 

aktívne spojenie komunikácie a prenos 

energie

Bezdotykový prenos napätia a dát 

S robustnou technológoiu NearFi môžete 

teraz prenášať energiu a Ethernetové dáta v 

reálnom čase bez kontaktu až do vzdialenosti 

10mm. NearFi technológia bola vyvinutá v 

našich technologických centrách a umožnuje 

komunikáciu s nízkou latenciou a v množstve 

Ethernetových protokolov. Taktiež bezdrôtový 

rozsah niekolko milimetrov umožnuje nasadenie 

NearFi technolgie do rôznych aplikácií v tesných 

priestoroch.

 Webový kód: #2794

Maintenance-free communication in real time 
Contactless power and data couplers
When connections have to be plugged and unplugged often, the contacts may become 

dirty and misshapen. This leads to unplanned or unforeseeable production stoppages 

and frequent maintenance intervals.

Thanks to NearFi Technology, the new power and data couplers make reliable wear- 

and maintenance-free communication without contact possible across distances of 

up to 10 mm. You can therefore replace wear-sensitive and maintenance-intensive 

connections and reduce downtimes in your systems.
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Eshop
Pre zjednodušenie procesu objednávania a sledovanie Vašich 

objednávok a zásielok využite výhody nášho eshopu. 

Majte vždy aktuálne informácie o cene a dostupnosti tovaru.

V prípade záujmu o zriadenie eshopu nás neváhajte 

kontaktovať na telefónnom čísle 02/3210 1470 alebo 

na emailovej adrese obchod.sk@phoenixcontact.com.

Vaše výhody

 Jednoduché a intiutívne prostredie eshopu

 Aktuálne informácie o dostupnosti tovaru 

 a nedeliteľných množstvách

 Sledovanie stavu objednávky

 Sledovanie stavu zásielky

 História objednávok

Digitálne nástroje - nové možnosti
Kráčajte s dobou a využívajte naše digitálne nástroje, aby bola Vaša práca ešte 

efektívnejšia. Na našich webových stránkach nájdete množstvo užitočných informácií 

vrátane technických parametrov produktov, 

vhodného príslušenstva, katalógových listov 

a certifikátov. Ak si nie ste istý výberom 

produktu prípadne správnosťou jeho 

konfigurácie, vyskúšajte širokú ponuku online 

konfigurátorov, s ktorými v okamihu nájdete 

riešenie pre akúkoľvek aplikáciu. 

Na našich webových stránka si môžete stiahnuť náš nový bezplatný plánovací 

a označovací softvér PROJECT COMPLETE, ktorý Vám umožní jednoduchým 

a intuitívnym spôsovom navrhnúť a profesionálne označiť či už svorkovnice alebo 

iné komponenty v rozvádzači. V prípade potreby Vám takúto svorkovnicu vieme 

dodať kompletne vyskladanú a označenú.

V obrovskej ponuke označovacieho materiálu Vám 

pomôže zorientovať sa aplikácia Marking System. 

Rozličné filtre zrýchlia výber vhodného značenia 

pre akúkoľvek aplikáciu. Rozmery, technické 

parametre a fotografie produktov sú 

samozrejmosťou. Aplikáciu si môžete bezplatne 

stiahnuť do Vášho telefónu alebo tabletu 

prostredníctvom Google Play Store alebo 

Apple App Store.
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Stále aktuálne, stále pripravené pre vás – tu nájdete všetko o našich výrobkoch, riešeniach a servise:

Program výrobkov

• Puzdrá elektroniky

• Elektronické spínacie prístroje 
a riadenie motora

• Siete Ethernet

• Komponenty a systémy poľnej zbernice

• Funkčná bezpečnosť

• HMI a priemyselné PC

• V/V systémy

• Priemyselné osvetlenie

• Priemyselná komunikačná technika

• Inštalačný a montážny materiál

• Káble a vedenia

• Svorky a konektory dosiek 
plošných spojov

• Značenie a popisovanie

• Meracia, riadiaca a regulačná technika

• Monitorovanie a signalizácia

• Radové svorky

• Reléové moduly

• Ochranné prístroje

• Kabeláž senzorov/aktorov

• Softvér

• Konektory

• Riadiace jednotky

• Zdroje napájania a zdroje
neprerušovaného napájania

• Systémové prepojenie pre riadiace jednotky

• Prepäťová ochrana a odrušovacie filtre

• Nástroje

• Bezdrôtová dátová komunikácia

PHOENIX CONTACT, s.r.o. 

Bratislava, Slovenská republika 

Tel.: +421 232 101 470 

E-Mail: obchod.sk@phoenixcontact.com 

www.phoenixcontact.sk phoenixcontact.sk

1
Radové svorky 

a ich príslušenstvo

5
Zariadenia pre technológiu 

rozhraní a spínania

2
Kabeláž senzorov/aktorov 

a priemyselné konektory

6
Automatizácia, komunikácia, 

kybernetická a funkčná bezpečnosť

3
Systémy značenia pre priemysel, 

náradie a doplnkový sortiment

7
Nabíjacie technológie pre 

elektromobilitu

4
Prepäťové ochrany, napäťové 

zdroje a prístrojové ističe

8
Svorky a konektory do DPS


