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Vážení zákazníci,

Zatímco rok zahradníka se řídí především ročním cyklem jaro - léto - podzim - zima, tak náš rok
elektrotechnika se řídí cyklem poněkud odlišným - Amper - Hannover Messe International - Electronica Mnichov
- SPS IPC Drives Norimberk. Každé období tohoto cyklu představuje významné milníky a na rozdíl od roku
zahradníka, každé období elektrotechnika představuje žně v podobě inovací, nových technologií a řešení.
A čím dříve zasejete inovace do svých výrobků a řešení, tím dříve můžete očekávat svoji sklizeň v podobě
vyšší produktivity své výroby, vyšší přidané hodnoty svých výrobků a vyšší konkurenceschopnosti svých služeb
a řešení. 

Tento zpravodaj je věnován především některým významným novinkám, se kterými se můžete seznámit v naší
expozici na veletrhu Ampér. Vyzdvihl bych především nabídku komponentů pro sestavení kompletního řešení
v oblasti elektromobility a zcela převratný přístup k průmyslové automatizaci v podobě systému PLCnext. 

Zatímco komponenty Phoenix Contact pro elektromobilitu umožňují sestavit řešení pro dobíjení elektromobilů
téměř pro každou aplikaci, od malých domácích nabíjecích stanic až po komerční rychlé DC nabíjecí stanice
propojené do cloud systémů, tak systém PLCnext zpřístupňuje průmyslovou automatizaci zcela novému okruhu
programátorů zvyklých pracovat s otevřenými systémy (Linux), vyššími programovacími jazyky (C++, C#, Java)
či simulačními nástroji (Matlab Simulink). Navíc můžete Vámi vytvořené aplikace nabídnout volně k prodeji
v rámci PLCnext Store tak, jak jste již zvyklí v komerční oblasti na službu Google Play či Apple App Store.
PLCnext Store Vám tedy otevírá zcela nové možnosti pro Váš obchodní model anebo jen zjednodušení
opakujících se aplikací. 

Zkuste si představit svět, kdy jen vyřknete svá přání a hned máte po ruce hotové řešení. Tedy svět,
ve kterém bude rozhodující jen Vaše invence a tvořivost a nebudete limitováni výrobními kapacitami,
náročnými technologickými procesy či komplexní znalostí souvislostí a limitů. Ano, v této podobě
je to stále utopie, ale hodně věcí se tímto směrem posunulo. Vždyť si jen vyzkoušejte některý z našich
konfigurátorů, který Vám velmi intuitivně dle Vašich představ vybere to nejvhodnější řešení bez nutnosti
výběru v katalozích dle dlouhého seznamu parametrů. 

Přijďte se za námi podívat na možnosti, které Vám již nyní mohou usnadnit život a otevřít příležitosti
pro Vaši novou budoucnost!

Ing. Martin Lahoda

Jednatel společnosti 

AMPER 2019

Společnost Phoenix Contact patří celosvětově mezi přední inovátory v oblasti elektrotechniky,

důsledně investuje do výzkumu a vývoje nových produktů, čehož výsledkem je nejen spousta

novinek, ale i unikátních řešení, které bychom vám i letos rádi na veletrhu Amper představili.

Malou ukázku vám přináší i tento Newsletter.

Amper 2019 se koná ve dnech 19 - 22. 3. v Brně, rádi bychom vás touto cestou pozvali. Zde je pro vás
nachystána volná čestná vstupenka, stačí kliknout na link http://www.amper.cz/voucher/, zaregistrovat
se s kódem 18982-980 a vstupenka vám přijde do emailu. 

Těšíme se na vás.

Letos budeme větší!

2019

Řídící systémy

- PoE injektory, switcheDistribuční

svorky PTFIX

Tisková řešení

- BLUEMARK ID COLOR

Elektromobilita

- technologie HPC

Konektory do DPS

- SCALEX, SKEED, SPTAF1

Řídící systémy

- PLCnext

Průmyslová elektronika

- spínání, reléové moduly
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Společnost Phoenix Contact uvedla na trh během posledního roku v rámci divize konektorů

a elektromobility celou řadu novinek s unikátními technologiemi pro připojení přístrojů, desek

plošných spojů, pouzder na elektroniku a nabíjecích stanic.

Novinky a revoluční technologie v oblasti

konektorů

Další zajímavou novinkou v oblasti konektorů je nová řada úhlových svorek do desek plošných spojů SPTAF 1

s velmi malou zástavbovou výškou pouhých 8 mm. Vodiče se zapojují pod úhlem 45° velice snadno a to díky zásuvným
push-in pružinovým kontaktům. K montáži tedy není potřeba žádné speciální nářadí. Svorky jsou vyráběny
ve variantách 2 – 16 pólů. SPTAF 1 svorky jsou dostupné se třemi různými typy zajišťovacích páček push-in zásuvných
pružinových kontaktů pro snadné a rychlé uvolnění již zapojených slaněných nebo pevných vodičů o maximálním
průřezu 1 mm2 pro variantu s roztečí 3,5 mm a 1,5 mm2 pro variantu s roztečí 5,0 mm. Svorky řady SPTAF 1
lze využít díky kompaktnímu designu v široké škále aplikací a zařízeních jako je automatizace a řízení budov, hlídací
a bezpečnostní systémy, komunikace a LED světelné technologie.

Společnost Phoenix Contact má ve svém portfoliu taktéž nový systém pouzder na elektroniku řady ME-IO,
který rozšiřuje stávající sortiment o technologii přímého čelního připojení vodičů. Šířka základního modulového
pouzdra je pouze 18,8 mm, přitom může být připojeno do tohoto modulu až 54 vodičů. Tato pouzdra pak lze
variabilně skládat vedle sebe na DIN lištu do větších bloků. Moduly mohou být rozšířeny o sběrnicový konektor
na DIN lištu, který umožní spolehlivou komunikaci a přenos dat. Západkový zajišťovací systém (lock-and-release)
umožňuje snadné a rychlé zajištění a uvolnění zástrčkových konektorů z pouzdra. Pružinové push-in kontakty
pak umožňují velice rychlé zapojení vodičů bez nutnosti použití speciálního nářadí, což přináší časovou úsporu
během vlastní montáže. Pouzdra lze také variabilně a přehledně označovat popisnými štítky.

Zcela aktuální novinkou jsou bezesporu konektory a svorky
pro desky plošných spojů s miniaturními roztečemi mezi
póly 1,27 mm řady FinePitch a 0,8 mm řady SCALEX.
Obě řady umožňují propojení board-to-board, tzn. přímé
propojení dvou desek plošných spojů v horizontálním nebo
vertikálním směru a dále pak standardní propojení desky
plošných spojů s vnější aplikací za pomocí kabeláže a vodičů.

Konektory se budou dodávat ve variantách od 12 do 80 pólů
a jsou určeny k  montáži na automatických osazovacích
linkách. Počet opakovaného zapojení a rozpojení je pak
garantován minimálně na 500 cyklů. Konektory řady
SCALEX s roztečí 0,8 mm pak lze také využít
pro vysokorychlostní přenos dat už 16 Gbit/s,
která současně disponuje i vynikající
elektromagnetickou kompatibilitou EMC.

Zcela novou převratnou a inovativní technologii SKEDD poskytují nové svorky do desek plešných spojů SDDC 1,5

a SDC 2,5. Oba typy svorek se osazují do DPS přímou montáží bez nutnosti pájení, která spočívá v mechanickém
zasunutí kontaktů do předvrtaných a prokovených otvorů za pomocí nýtů. Svorky jsou v DPS zajištěny pojistnými
bočními západkami a díky nim je pak lze velice snadno a rychle opakovaně vyjmout a opět upevnit na desku plošných
spojů např. za účelem rozpojení okruhů a servisního měření
v konkrétní aplikaci. Svorky se SKEDD technologií jsou
osazeny zásuvnými push-in pružinovými kontakty buď
v jedné řadě u typu SDC 2,5 v rozteči mezi póly 5 mm

a počtem pólů 1 – 16 nebo SDDC 1,5 ve dvou řadách
s roztečí 3,5 mm a počtem pólů 2 – 16. Svorky jsou
testovány mimo jiné i na otřesy a vibrace a jsou schváleny
i pro železniční aplikace. 

 

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz

Miniaturní rozteč 0,8 mm

Montáž bez pájení

Rychlé zapojení

vodičů, odolnost

proti vibracím

Až 54 vodičů

v jednom modulu
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Hlavní přednosti nových tiskáren BLUEMARK

✔ Rozmanité možnosti použití s volitelným barevným tiskem a 1 350 dostupnými materiály
✔ Možnost tisknout opakovaně a potištěný materiál ihned použít bez nutnosti čekání
✔ Tiskárna rozeznává směr vložených štítků a v případě potřeby sama otočí tisk o 180°
✔ Intuitivní a časově úsporná obsluha díky integrovanému označovacímu softwaru a grafickému uživatelskému rozhraní
✔ Značení je ihned odolné vůči rozmazání, proto lze materiály pro značení okamžitě používat
✔ Rychlé popisování plastových a kovových štítků pro označování svornic, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení
✔ Škálovatelné rozlišení tisku mezi standardním tiskem (1200 dpi) a tiskem ve vysokém rozlišení (2400 dpi)
✔ Ekologická vysokorychlostní tiskárna bez emisí díky moderní technologii UV LED

 

Ing. Přemysl Brož

Produktový manažer 
pbroz@phoenixcontact.cz

Tiskárna Bluemark ID Color je nový typ tiskárny od společnosti Phoenix Contact, která disponuje

barevným tiskem a integrovaným rozhráním pro snadnější obsluhu. Nyní jste schopni tisknout rychle

a bezchybně přímo na dotykovém panelu tiskárny bez nutnosti připojení počítače. Celý proces tisku

probíhá za studena, není tedy nutné čekat na inicializaci tiskárny. Po vytištění je možné hned materiál

použít.

Tiskněte barevně s BLUEMARK ID Color

Již bez čekání. Tvrzeno UV světlem, okamžitě k použití.

Distribuční bloky PTFIX s technologií Push-in zajišťují rychlou a na místo velmi úspornou distribuci

potenciálu. Bloky jsou k dispozici s různými počty pólů – 2, 6, 12, 18 a s různými způsoby instalace.

Běžným vložením, montáží na DIN lištu podélně či kolmo, lepením, pomocí příruby. Dodávány jsou

v jedenácti barevných provedeních, což lze využít například pro oddělení jednotlivých signálů. 

PTFIX bloky mohou být použity okamžitě a podle potřeby být kdykoli rozšířeny.

Nabízíme dvě provedení:
1. Blok s přívodem – 4, 6, 10 mm2 (přívod) a 1,5; 2,5; 4 mm2 (výstup)
2. Samostatný blok bez přívodu - 1,5; 2,5; 4 mm2 (výstup)

Výhodou distribučních bloků s technologií Push-in od společnosti Phoenix Contact je kromě mnoha způsobů montáže
také jejich jednoduchost a univerzálnost. Jednoduše zavcaknete dva bloky do sebe a propojíte standardním můstkem
určeným pro svorky o průřezu 2,5 mm2.

Vyzkoušejte a už nebudete chtít pracovat jinak!

Jednoduše rozbalte, připojte a je hotovo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Distribuční bloky PTFIX
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Pokud řešíte spolehlivé spínání ve vašich rozváděčích, nabízíme vám ty pravé komponenty. Počínaje

klasickými relé, přes programovatelná relé, až po hybridní motorové spouštěče. Objevte chytré řešení,

které vám poskytuje naše široká nabídka produktů.

Komplexní řešení spínání

od Phoenix Contact

 

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz

Vysoká kvalita za dobrou cenu

To nejlepší řešení naleznete s reléovými
moduly řady PLC-INTERFACE bez ohledu
na požadovanou aplikaci či náročnost
provozu.

Extrémně kompaktní
programovatelné relé

Relé  PLC logic umožňuje snadné
programování pomocí intuitivního
softwaru.

Pro vysokou dostupnost systému

Pomocí dohledových relé EMD včas rozpoznáte
odchylky důležitých parametrů zařízení. Tyto
odchylky ohlásí, případně cíleně odpojí chybnou
část zařízení.

Perfektní časování

ETD moduly představují úsporné alternativy
k PLC s jednoduchou konfigurací časových
funkcí a rychlým propojením.

Chytré spínání motoru

Řízení a ochranu motoru lze provést
snadno a rychle s hybridním spouštěčem
motorů CONTRACTRON.

Snadná manipulace

RIFLINE je cenově výhodný
reléový systém s rozmanitým
příslušenstvím.

Zaručená bezpečnost

S PSR moduly snadno docílíte
funkční bezpečnosti vašeho
stroje.
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Reléový systém PLC-INTERFACE společnosti Phoenix Contact tvoří rozhraní mezi řídicí jednotkou

a periferií zařízení. Univerzální provedení je kompaktní a prostorově úsporné.

Vysoce kompaktní reléové moduly

- úzké a výkonné řešení

Vaše výhody

✔ Komplexní sortiment včetně verze pro speciální aplikace
✔ Optimalizovaná instalace díky univerzálnímu příslušenství
✔ Šířka již od 6,2 mm včetně mechanické aretace
✔ Push-in  nebo šroubová technologie připojení
✔ Logické funkce díky napojení na  PLC logic

 

Web kód: #0688i

Logický reléový systém PLC logic jako první na trhu nabízí propojení úrovně logiky, rozhraní a připojení

pole v jednom řešení. To znamená, že V/V signály spínáte a řídíte pouze jedním kompaktním systémem.

Programovatelný logický reléový systém

- extrémně kompaktní řízení a spínání

Vaše výhody

✔ Standardní řada relé PLC-INTERFACE
✔ Flexibilní volba kanálů – osaďte každý kanál
    individuálně jako vstup nebo výstup reléovými
    nebo analogovými moduly
✔ Efektivní propojení díky technice připojení push-in
    a speciálním variantám pro propojení senzorů,
    resp. aktorů
✔ Jednoduchá realizace projektů díky intuitivnímu
    softwaru Logic+ (zdarma)
✔ Bezdrátové ovládání a monitorování přes
    Bluetooth adaptér a aplikací PLC logic (zdarma)

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Web kód: #1104i

S řadou RIFLINE můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Nezáleží na tom, zda chcete

oddělit signály nebo je násobit. Oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu za malé

stykače. Moderní reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.

Průmyslový reléový systém - od spojovacích

relé k malým výkonovým stykačům

Vaše výhody

✔ Snadná manipulace díky modernímu
    konceptu zapojení a rozvodu potenciálu
✔ Možnost rozšíření na časové relé díky
    zásuvnému funkčnímu modulu
✔ Komplexní produktová řada, která pokrývá
    spektrum všech aplikací pro standardní relé
✔ Spolehlivý systém pro vysokou dostupnost
    strojů a zařízení
✔ K dostání jako kompletní modul nebo
    modulární stavebnicový systém

Web kód: #0695i

Spínejte motory spolehlivě a bezpečně díky technologii hybridních motorových spouštěčům řady

CONTACTRON, které můžete snadno implementovat do běžných průmyslových sítí. Hybridní

spouštěče motoru CONTACTRON sdružují až čtyři funkce v jednom zařízení: spouštění motoru,

reverzaci, ochranu motoru proti přetížení a nouzové zastavení.

Hybridní motorové spouštěče

- chytré spínání a spolehlivá ochrana

Vaše výhody

✔ Úspora místa, celková šířka 22,5 mm
✔ 10násobně delší životnost díky hybridní
    technologií CONTACTRON
✔ Záznam provozních a energetických dat
    bez nákladné senzoriky
✔ Bezpečné vypnutí díky integrované bezpečnosti
    až po SIL 3 a PL e
✔ Snadná komunikace se všemi polními sběrnicemi 

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

CONTACTRON Hybrid Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Web kód: #0568i
Poznámka: Vyhledávání informací o produktu na našem webu si usnadníte
                  zadáním daného web kódu přímo do vyhledavače.
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Časová relé řady ETD od společnosti Phoenix Contact zajistí optimální časové posloupnosti se snadnou

konfigurací a rychlým propojením. Vybírat můžete ze tří produktových řad od extra úzkého provedení

s jedním časovým rozsahem a funkcí až po multifunkční časová relé s volitelnými časovými rozsahy

a funkcemi.

Časová relé – úzká a univerzální

Vaše výhody

✔ Nastavení přesných časových rozsahů
    od několika milisekund až po několik dní
✔ Snadná manipulace díky komfortnímu
    nastavení časových parametrů na čelní
    straně relé
✔ Šířka již od 6,2 mm
✔ Celosvětové použití díky velkému rozsahu
    ovládacího napětí 
✔ Indikace chyb a selektivní odpojení

 

Web kód: #1106i

Společnost Phoenix Contact nabízí dvě produktové řady dohledových relé, které vždy zajistí

bezporuchový a hospodárný provoz vašeho zařízení. Kompaktní dohledová relé EMD-BL

jsou optimální pro jednoduché dohledové úlohy. Multifunkční dohledová relé EMD sledují

elektrické i fyzikální parametry zařízení.

Dohledová relé - kompaktní a všestranná

Vaše výhody

✔ Efektivní ochrana zařízení s četnými funkcemi za příznivou cenu
✔ Zvýšení dostupnosti systému v důsledku neustálého dohledu
✔ Rozpoznání chyb již v počátku díky možnému nastavení mezních
    hodnot a krátkým reakčním časům
✔ Celosvětové použití díky variabilnímu
    rozmezí ovládacího napětí 
✔ Prostorově úsporné

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Web kód: #1105i

Ve Phoenix Contact se snažíme posouvat obor průmyslové elektroniky neustále kupředu. Jako světový

leader v této oblasti vynakládáme nemalé prostředky na výzkum a vývoj, každý rok představujeme

mnoho novinek, určujeme nové trendy a postupy.  Ne jinak tomu je i u spínací techniky.

Bez elektromechanického relé nebo stykače si dnes nedovedeme představit téměř žádnou průmyslovou nebo domovní
instalaci. V průběhu doby se funkce relé postupně měnila a přizpůsobovala potřebám. Od počátku číslicového zpracování
signálů, kde relé plnila vyhodnocovací funkci, se posunula do dnešní doby, kde plní převážně funkci galvanického oddělení,
ke spínání těžkých zátěží nebo jako zesilovače či násobiče signálů.

Široké uplatnění těchto prvků dalo vzniknout nepřebernému množství variant. Zákazník si v dnešní době může zvolit
počet, chování, druh kontaktu, ovládací napětí, možnost manuální ovládání, relé ke speciálnímu určení např. spínání
DC proudů (se zhášecími magnety), hybridní relé (pro spínání proudů s indukčním projevem), relé s RC filtrem
(pro potlačení indukovaného napětí), hlídací a časová relé.  

Manuální ovládání

Jednou z často zákazníky požadovaných vlastností je možnost manuálního ovládání. Tato funkce je zvláště výhodná
u vazebních relé, tj. takových, kde jsou použita spolu s řídicím automatem k oddělení signálů od pole. U vstupních signálů
nám dají možnost simulování chování senzorů bez jejich aktivace, čehož je hojně využíváno při oživování instalací.
U výstupních signálů je to zase možnost aktivovat výstupní prvek v případě poruchy nebo nenadálé situace. 

Efektivně s 6 mm relé

U vícepólových relé v šířkách od 15,5 – 40 mm je tato funkce běžně dostupná. Není tomu ovšem tak u miniaturních relé
v šířce 6,2 mm. V dnešní době, kdy náklady na čas a prostor při výrobě zařízení hrají čím dál větší roli, je ovšem tento
požadavek více než opodstatněný, jelikož se s těmito relé dá výhodně použít systémová kabeláž a moduly pro rychlé
a bezchybné připojení k řídicím systémům.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli vyvinout miniaturní relé s manuálním ovládáním. Na první pohled se může
zdát, že to není nikterak těžký úkol, opak je ale pravdou. U již tak rozměrově kritického vnitřního mechanizmu relé
je třeba přidat páku pro aretaci. Během vývoje se dále ukázalo, že užití standardního pákového mechanizmu není nejlepší
řešení z důvodů větší zástavbové hustoty a malých rozměrů. Během používání docházelo k nechtěné manipulaci s pákou.
Integrovali jsme tedy otočný přepínač ovládaný šroubovákem s jasně viditelnou polohou a popisem při zachování
stávajících parametrů spínacího kontaktu 6A/250VAC.

Nové miniaturní relé jak v jednopólovém, tak i dvoupólovém provedení, můžete nalézt
pod označením: REL-MR- */MS na našich stránkách.

Vývoj jedinečných úzkých relé

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz

6,2 mm
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Power over Ethernet (PoE)

 

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Velké množství zařízení používaných průmyslovými aplikacemi, jako je doprava, veřejné zařízení

a automatizace výroby, působí nároky na stále více kabeláže. 

Díky technologii PoE můžeme současně přenášet komunikaci i napájení, a tím snižujeme počet

kabeláže na polovinu.

PoE zároveň poskytuje větší flexibilitu a zajišťuje, že při nasazování síťových zařízení nebudete nikdy

muset dělat kompromisy.

PoE injektory

PoE injektor je zařízení, které dodává energii přes ethernetový kabel a eliminuje potřebu dodatečného elektrického
napájení.  Hlavní výhodou je značná úspora nákladů při instalaci, údržbě a flexibilita.
Uplatnění najdeme zejména v oblasti telekomunikací např. IP kamery, VoIP telefony, bezdrátové přístupové body,
zařízení přístupu, dohledu a zabezpečení, v oblasti inteligentních transportních a radarových systémů.

Vaše výhody

✔ Integrovaná přepěťová ochrana 
✔ Galvanické oddělení vnitřního
    síťového zdroje
✔ Různé třídy výkonu až do 60 wattů
    podle IEEE 802.3- af, -at, -bt
✔ Monitorování a diagnostika proudů
    ve stínění v důsledku elektromagnetické
    kompatibility nebo rozdílů napětí
✔ Připojení stínění bez potřeby nástroje
✔ 4 technologie připojení : RJ 45, šroubové,
    zářezové a push-in svorky
✔ Barevné kódování pro připojení TIA 568 A,
    TIA 568 B, PROFINET

PoE switche

Při připojení s více síťovými zařízeními PoE switch podporuje napájení a přenos dat na jednom ethernetovém kabelu
současně, což významně zjednodušuje kabeláž a snižuje náklady na síť. PoE switche lze rozdělit do více typů.
Na základě integrovaného webového serveru lze jednoduše sledovat stav switchů a díky integrovaným funkcím lze
např. sledovat spotřebu el.zařízení na konkrétním portu bez potřeby dalšího zařízení na měření a vyhodnocení spotřeby
energie. Pomocí funkce PoE Scheduler můžete naplánovat konkrétní den a čas, kdy switch poskytne PoE vašim koncovým
přístrojům. Využití najdeme tam, kde jsou přístroje využívány pouze v konkrétní době. Tím eliminujeme jak el.spotřebu,
tak i datovou zátěž ve vašich sítích.
Uplatnění nalezneme v mnoha průmyslových aplikacích.

Vaše výhody

✔ Přenosová rychlost až 1 GBit/s
✔ Podpora QoS (Quality of Service) pro řízení datových toků v sítích
✔ Podpora Jumbo Frames pro vyšší propustnost sítí
✔ Pomocný kontakt (monitoring link)
✔ Redundantní napájení
✔ Redundance (STP/RSTP/MST) rozšiřující použitelnost v sítích
✔ Funkce PoE watchdog, Poe scheduler
✔ Certifikace CE a UL

 Web code: #1789

Description
PoE injector

INJ 1000
PoE injector

INJ 2000

Connection method RJ45 / RJ45 RJ45 / RJ45 RJ45 / RJ45 RJ45 / IDC RJ45 / Push-in RJ45 / screw

Temperature range 0°C ... +60°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C

Electrical isolation of the power 
supply unit No Yes

Surge protection,  
shield current diagnostics No Yes

Type INJ 1000
2703005

INJ 1000-T
2703006

INJ 1100-T
2703009

INJ 2102-T
2703012

INJ 2103-T
1004065

INJ 2101-T
2703011

Type INJ 1010
2703007

INJ 1010-T
2703008

INJ 1110-T
2703010

INJ 2112-T
2703014

INJ 2113-T
1004066

INJ 2111-T
2703013

 Web code: #1800

Description Unmanaged PoE Switches Managed PoE Switches

Ports 2 x RJ45 (PoE)
2 x SFP

4 x RJ45 (PoE)  
1 x RJ45

8 x RJ45 (PoE)  
2 x SFP

4 x RJ45 (PoE)  
1 x SFP

8 x RJ45 (PoE)  
2 x SPF

8 x RJ45 (PoE)  
4 x RJ45 
4 x SFP

Transmission speed  10 / 100 / 1000 Mbps 1000 Mbps (SFP)
10 / 100 / 1000 

Mbps

Power budget 30 W per port, max. 120 W 60 W per port, max. 180 W 60 W per port, 
max. 240 W

Type
FL SWITCH 

1000T-2POE-GT-
2SFP

FL SWITCH 
1001T-4POE-GT

FL SWITCH 
1000T-8POE-GT-

2SFP

FL SWITCH 
4000T-4POE-SFP

FL SWTICH 
4000T-8POE-

2SFP

FL SWITCH 
4004T-8POE-

4SFP

Order No.  1026765  1026937 1026929 1026924 1026923 1026922
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Otevřená platforma

Řídicí jednotka s technologií PLCnext je základem nové otevřené platformy, díky které můžeme

vytvářet projekty v oblíbeném programovacím jazyku dle IEC 61131, či využít vyšších programovacích

jazyků (C+, C#, Java) anebo simulační prostředí Matlab Simulink.

Běžné programování a programování bezpečnosti lze realizovat pomocí programovacího softwaru
PLCnext Engineer 7. Ke stažení časově omezená licence zdarma- obj. číslo 1046008  PC WORX ENGINEER 7.

Hardware

Nový RFC 4072S s vestavěným OPC UA je dalším PLC vysokého výkonu na základě PLCnext Technology. Spojuje
nejvyšší bezpečnost danou dvojicí nezávislých CPU s vysoce výkonným čtyřjádrovým systémem, který může obsluhovat
velmi rozsáhlé sítě s až 300 oprávněnými uživateli.

Díky PLCnext Store lze využít již vytvořené aplikace pro automatizaci.

PLCnext Store

Obchodujte s vámi vytvořenými aplikacemi
pro automatizaci. Staňte se součástí komunity
PLCnext, využijte všechny již vytvořené aplikace
pro projekty v automatizaci, které poskytuje náš
PLCnext Store. Nepotřebujete již další znalosti
programování!

PLCnext je otevřený i pro sdílení vámi

vytvořených aplikací.

PLCnext

Firma Phoenix Contact má ve svém portfoliu v rámci nově rozvíjejícího se segmentu E-mobility zavedeny

komponenty pro nabíjecí stanice a elektromobily jako jsou zásuvky a kompletní kabeláž s konektory

pro AC a DC nabíjení Typ 1 a Typ 2 ve zcela novém C Line designu. Dále pak řídicí jednotky – kontroléry

jak pro AC, tak i pro DC rychlé nabíjení, napájecí zdroje, měřiče spotřeby energie, přepěťové ochrany

a také čtyři kompletní EV sety, obsahující komponenty pro individuální sestavení vlastní nabíjecí stanice

ať už pro domácí nebo profesionální použití.

Unikátní - revolučně rychlá nabíjecí technologie HPC

Jako zcela dvě aktuální novinky v portfoliu E-mobility má Phoenix Contact novou revoluční řídicí jednotku pro rychlé
DC nabíjení typ EV-PLCC-AC1-DC1 a současně přichází i s HPC ( High Power Charging ) revoluční rychlou
nabíjecí technologií, která umožňuje nabít baterie v elektromobilu v extrémně krátkém nabíjecím čase tří až pěti minut
zaručující dojezd až 100 km. Základem této super rychlé nabíjecí technologie je nově vyvinutý výkonný nabíjecí kabel
s konektorem s inteligentním kapalinovým chlazením umožňující nabíjecí proud až 500 A. Touto novou HPC technologií
se nabíjení elektromobilu stává již velice zajímavou alternativou ke standardním spalovacím vozidlům, kdy již nebude nutné
na cestách trávit dlouhé hodiny čekáním, než bude elektromobil spolehlivě nabit na další jízdu.

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz

Dojezd 100 km za 3 minuty nabíjení.

Elektromobilita v režii Phoenix Contact 
Více o PLCnext
technology:

Přidejte se ke PLCnext
Community: 

Sdílejte aplikace
na PLCnext Store:
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Automatizace

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

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

Oblastní manažer

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

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

Jan Bauer 

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

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

Ing. Petr Stach 

Oblastní manažer

Tomáš Sýkora

Oblastní manažer

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

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

Oblastní manažer
Petr Zajíček 

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

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

Oblastní manažer 
David Šanca 

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

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

Oblastní manažer 
Bc. Ladislav Kasal 

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

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

Produktový manažer
pro průmyslovou elektroniku

Ing. Jiří Prchal  

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

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

Produktový inženýr pro
průmyslovou elektroniku 

Jiří Kaňa

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

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

Produktový inženýr pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Tomáš Žák 

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

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

Produktový manažer pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Přemysl Brož 

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

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

Produktový manažer pro DC
a emobilitu

Roman Částek 

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

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

Produktový inženýr pro DC
a emobilitu 

Ing. Josef Růžek

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

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

Produktový manažer pro oblast
automatizace

Ing. Václav Mimráček 

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

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

Aplikační inženýr pro oblast
automatizace

Ing. Roman Steiger 

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

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

Technický specialista

David Brázda 



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

 obchod@phoenixcontact.com  
www.phoenixcontact.cz

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

E-SHOP a naše kompletní produktové portfolio
najdete na internetové stránce:

www.phoenixcontact.cz

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

NAKUPUJTE ON-LINE

NAKUPUJTE ON-LINE
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