
Pak ud og tilslut

Sidst men ikke mindst kan brugeren tjekke den konfigurerede og 
opmærkede løsning, se resultatet fra forskellige vinkler og downloade 
en 3D billedfil i brugerens foretrukne format. Denne nye mulighed gør 
designprocessen væsentligt nemmere og kortere. Ventetider for indivi-
duelt producerede filer elimineres og planlægningen gøres bedre. 

Når den færdige løsning er klar, vises en formular på skærmen, som 
kan bruges til at bestille det konfigurerede produkt direkte fra 
Phoenix Contact. Det kan også sagtens gøres af indkøbsafdelingen. 
Løsnings-ID’et, som udelukkende gælder for den specifikke konfigura-
tion, kan tilføjes til en beskrivelse, og dermed kan konfigurationen 
altid nemt findes frem.

på 1,5 mm2, også med en forsynings- eller gruppetilslutning på 4 mm2. 
Ny i PTFIX-familien er også serien med et nominelt tværsnit på 4 
mm2, som uden tvivl tilbyder den smalleste tilgængelige 10 mm2 Push-
in-forsyningstilslutning. Produktprogrammet suppleres af såkaldte 
monoblokke eller enkeltblokke, som fås til alle tre tværsnit – da de 
blot har to tilslutninger, udgør de den smallest mulige klemme. 

Det vil sige, at ud over fordeling og forsyning, kan der også etable-
res en gennemføringsfunktion med det modulære PTFIX-system, som 
det også er tilfældet med almindelige rækkeklemmer. Alle typerne fås i 
12 farvevarianter, hvilket hjælper med til at undgå fortrådningsfejl. 

Konfigurationsservice til skræddersyede  
løsninger
Det komplette produktprogram af PTFIX-fordelerblokke indeholder 
næsten 1.000 produkter, som brugeren kan kombinere for at lave sine 
individuelle løsninger. Hvis en stor mangfoldighed er påkrævet i forbin-
delse med en løsning, er det ikke altid muligt at lagerføre de mange 
varianter eller fremskaffe dem hurtigt. Selvom PTFIX-systemet er 
modulært og nemt at kombinere, skal man ikke undervurdere  
konfigurationsarbejdet. 

For at individuelle løsninger kan konfigureres så bekvemt og enkelt 
som muligt, tilbyder Phoenix Contact en online konfigurationsservice. 
Når en løsning først er lavet, kan kombinationen gemmes med et 
løsnings-ID og efterfølgende findes frem og genbestilles eller ændres 
til enhver tid. 
 

Bekvem konfiguration af komplekse  
løsninger

Konfiguratoren er frit tilgængelig på Phoenix Contacts hjemmeside 
under Produkter/Konfiguratorer/Tilslutningsparate fordelerblokke 
med Push-in tilslutning. Den tydelige menu er selvforklarende – men 
hvis der foretages et forkert valg, kan det også nemt laves om. 

Brugeren bygger sin individuelle løsning blok for blok. Via grafiske 
funktionssymboler kan brugeren reducere udvalget af produkter fra 
hele PTFIX-programmet, indtil den krævede fordelerblok er fundet. 
De valgte parametre definerer for eksempel det nominelle tværsnit, 
fastgørelsesmetode, valgfri forsynings- eller gruppetilslutning, farve og 
antal tilslutninger i det nominelle tværsnit. 

Hvis der ikke specificeres en preference under et valg, for eksem-
pel farve, vises alle 12 farvevarianter af et passende produkt, hvorfra 
de kan trækkes og placeres (Drag and Drop) i konfigurationsvinduet 
neden under. 

PTFIX-fordelerblokkene afbildes præcist på skærmen, samtidig med 
at de konfigureres. Det er en god visuel hjælp under konfigurations-
processen. Det næste skridt giver en ekstra fordel: løsningen, som er 
lavet af forskellige blokke, kan opmærkes kontinuerligt i midten.  
Brugeren har derfor ikke brug for en printer eller opmærkningsmate-
riale på stedet, det konfigurerede produkt leveres komplet med  
opmærkning. 

Kompakte potentialefordelerblokke
Konfigurator forenkler design og indkøb

Online konfiguration af potentialefordelerblokke: Brugeren kan 
konfigurere en individuel løsning i få trin

Intuitiv menu: Brugeren kan 
hurtigt finde det ønskede 
produkt med drag and drop

Med stigende automation skal stadig flere potentialer  
fordeles – med de kompakte PTFIX-fordelerblokke er instal-
lationstiden blevet væsentligt reduceret. Dette succesfulde 
produktprogram er nu blevet suppleret med en online  
konfigurator. Med den kan brugerne realisere deres  
individuelle løsninger hurtigere og nemmere. 

I dag findes der mange forskellige rækkeklemmesystemer, der tilbyder 
high-performance produkter til specifikke applikationer. De er på 
ingen måde begrænset til blot at forbinde ledninger – den sofistikerede 
kontaktfysik kan anvendes til at etablere mere eller mindre enhver 
teknisk tilslutning. Flere funktioner – som integrerede komponenter, 
sikringsholdere, skillefunktioner, komplekse brokoblingsmuligheder 
– er endda også tilgængelige i fleretages design. På grund af den høje 
kompleksitet i rækkeklemmesystemerne er en vis arbejdsindsats 
påkrævet i forbindelse med konfigurationen for at opbygge og montere 
de ønskede klemrækker i overensstemmelse med de specifikke krav. 

Funktionaliteten i de højtudviklede rækkeklemmesystemer udnyt-
tes ofte ikke – i mange tilfælde har de nødvendige funktioner en  
tendens til blot at være mere grundlæggende som fordeling af elek-
trisk energi på tværs af mange tilslutninger. Rækkeklemmer er også 
designet til DIN-skinner og kan normalt ikke tilpasses til specielle 
installationskrav som for eksempel fastskruning direkte på  
montagefladen. 

Enkel og fleksibel potentialefordeling
Det er her, at fordelerblokkene i PTFIX-programmet viser deres store 
styrke: De skal ikke sammenkobles med ekstra tilbehør, fordi alle 
forbindelser i en blok allerede er etableret elektrisk med samme 
potentiale. Fordelerblokkene kan kombineres mekanisk med hinanden 
for at sikre, at en kompakt, sammenhængende løsning til sidst kan 
installeres – med ubegrænset valg hvad angår monteringsmetode. 
PTFIX tilbyder mange forskellige fastgørelsesmuligheder, både på NS 
15- og NS 35 DIN-skinner, enten på tværs eller på langs, montage 
direkte ved hjælp af skrueflanger eller påklæbning for eksempel på 
styretavlens indersider eller på montagepladen, eller som løsthængende 
installation. PTFIX-fordelerblokkene er konstrueret med den pålidelige 
Push-in-fjederkraft-tilslutningsteknologi til lynhurtig, værktøjsfri mon-
tering. Tilslutningen sker forfra, altså frontfortrådning, og det vil sige, 
at i modsætning til konventionelle skrueklemmer er der ikke et plads-
krav ved siden af de installerede fordelerblokke, hvilket sparer plads 
ved fortrådningen.

Nye tværsnitsområder og monoblokke

Phoenix Contact har præsenteret nogle interessante tilføjelser til det 
PTFIX-program, som allerede blev introduceret på markedet på  
Hannover messen i 2018. Ud over fordelerblokkene med et nominelt 
tværsnit på 2,5 mm2, leveres nu også tilsvarende typer med tværsnit 

Øget værdi med online konfiguration
PTFIX-fordelerbloksystemet fra Phoenix Contact giver brugeren 
utallige muligheder for enkel adgang til individuelt konfigurerede 
fordelerblokke til enhver tid. Den nye online konfigurationsservice 
er et enkelt værktøj med gode arkiveringsmuligheder. 

Dine fordele:
•	 Pålidelige løsninger: alle dele passer sammen – med tilbehør  
 som enten er nødvendigt eller et ønske
•	 Enkel opmærkning: print-selv eller bestilling i god tid af  
 specifikke opmærkningsmaterialer er ikke længere påkrævet
•	 Lean logistik: eliminér omfattende lagerføring af hele  
 produktprogrammet 
•	 Vedvarende design: når en løsning en gang er designet, kan den  
 altid findes frem igen, tilpasses hvis det er nødvendigt og  
 bestilles


