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technológie nám pomôžu pripraviť sa na digitálny svet 
zajtraška, ktorý mimochodom už dnes tak mení naše 
každodenné životy. 

Prajem Vám všetkým 
príjemné čitanie! 

Pavel Ďurčok 
Obchodný riaditeľ / 
Managing director

Vážení zákazníci, milí čitatelia a čitateľky, 
 
pripravili sme pre Vás ďaľšie vydanie newslettra, v  ktorom 

nájdete informácie o nových výrobkoch, trendoch a technológiách. 
Veríme, že tieto informácie Vám uľahčia každodennú prácu 
a podporia neustálu snahu o efektívnejšie, robustnejšie a hlavne 
bezpečné riešenia Vašich projektov. 

Dovoľte mi využiť túto príležitosť na predstavenie a zároveň 
pozvanie do nášho nového školiaceho strediska, ktoré vzniká 
v  nových obchodných priestoroch PHOENIX CONTACT 
v Bratislave. Sme presvedčení, že táto investícia a viac ako 
10 interaktívnych aplikačných panelov obsahujúcich inovatívne 
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 Čo vyžaduje norma?

Lankový medený vodič nemusí byť osadený káblovou 
dutinkou. Všetky skrutkové aj bezskrutkové svorky sú 
predmetom normy STN EN 60999-1/VDE 0609. Táto 
norma jasne uvádza, že mechanický spoj vodiča, bez ohľa-
du na pripojovaciu technológiu, musí byť navrhnutý tak, 
aby bolo možné priamo pripojiť všetky neupravené typy 

vodičov bez akejkoľvek predprípravy. Zároveň, ak nie je 
výrobcom stanovené ináč, musí byť možné upevniť do upí-
nacích jednotiek (svoriek) tuhé aj lankové vodiče. Norma 
sa zaoberá výlučne medenými vodičmi.

Z pohľadu normy je káblová lisovacia dutinka iba mož-
nou alternatívou predprípravy vodiča – druh spojovacej 
ochrany, ktorá napomáha pripojeniu lankového vodiča. 
V  skrutkovej aj bezskrutkovej pripojovacej technológii, 
z  pohľadu STN EN 60999-1, použitie káblových dutiniek 
nie je predpísané ani vylúčené. Je to ponechané na roz-
hodnutí užívateľa. Norma STN EN 60947-7-1, zaoberajúca 
sa svorkami, tiež uvádza, že výrobca musí určiť akúkoľvek 
potrebnú úpravu konca vodiča.

Všetky svorky spoločnosti Phoenix Contact s  veľkou 
rezervou spĺňajú požiadavky noriem pre pripojenie všet-
kých typov vodičov – či už ukončených káblovou dutinkou 
alebo bez nej. (Obr. 2).

 Výhody káblových lisovacích dutiniek

Navyše od ochrany pred poškodením, káblové dutinky 
poskytujú mechanické výhody počas pripájania tým, že 
zabraňujú roztiahnutiu prípadne zohnutiu jednotlivých vlá-
kien lankového vodiča. Predovšetkým, ak sa jedná o niekoľ-
konásobné prekáblovanie v rozvádzači. Krimpovací proces 
spája vlákna vodiča a dutinku pevne a trvalo.

Prvá káblová dutinka bola vyrobená v 60-tych rokoch. Jej 
hlavným využitím bola ochrana medeného vodiča vo svorko-
vom spoji. Skrutka svorky zvyčajne vytvárala priamy kontakt 
s  vodičom, čo viedlo k poškodeniu, niekedy až rozpojeniu 
okruhu. Kovový prstenec teda poskytoval mechanickú 
ochranu. Alternatívne sa konce lankových vodičov spájko-
vali. Pôsobením tlaku a teploty sa však toto riešenie stávalo 
nespoľahlivým, čo viedlo až k zákazu takéhoto riešenia nor-

mou (Skrutkové upínacie jednotky nie sú vhodné na pripoje-
nie ohybných vodičov so spájkovanými koncami.). 

Dokonca aj v moderných inovatívnych pripojovacích tech-
nológiách sa často využívajú lankové vodiče ukončené káb-
lovými lisovacími dutinkami. Dôvodom je, že dutinky stále 
poskytujú určité výhody. Navyše, proces úpravy vodičov 
– strihanie na požadovanú dĺžku, odizolovanie a lisovanie – 
ponúka značný potenciál pre optimalizáciu a možnú úsporu. 

Obr. 1
Hlavne v riadiacich obvodoch sú komponenty pripájané vodičmi 

ukončenými káblovou dutinkou – s technológiou pripojenia Push-
in od spoločnosti Phoenix Contact je možné vodiče pripojiť bez 

použitia akéhokoľvek nástroja
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Káblová dutinka – áno alebo nie?

Obr. 2
Univerzálne využitie: radové svorky radu CLIPLINE complete od 

spoločnosti Phoenix Contact sú testované a určené pre pripojenie 
všetkých bežných typov vodičov

Elektrotechnický priemysel dnes ponúka širokú škálu pripojovacích 
technológii vrátane rôznych inovatívnych, ktoré prinášajú užívateľom 
množstvo výhod. Aj napriek tomu mnohí zápasia s drobným detailom 
– je káblová lisovacia dutinka potrebná alebo dokonca nevyhnutná pre 
pripojenie vodiča? (Obr. 1)



 Záver

Použitie káblových lisovacích dutiniek v elektrických zaria-
denia ponúka množstvo výhod – z mechanického aj elektric-
kého pohľadu. Použitie kvalitných komponentov a nástrojov 
a  presný proces lisovania sú základným predpokladom pre 

optimálny a cenovo úsporný výsledok. Za tohto predpokladu 
káblové lisovacie dutinky – kombinované napríklad s techno-
lógiou pripojenie Push-in od spoločnosti Phoenix Contact 
– podstatne zvyšujú efektivitu pripojovania vodičov.

V  inštaláciách na ťažko dostupných a  neprehľadných 
miestach môžu uvoľnené vlákna lankového vodiča znížiť 
izolačnú vzdialenosť dokonca spôsobiť preskok. Izolované 
káblové dutinky navyše poskytujú ochranu proti ohybu 
vodiča. Farebné kódovanie izolácie dutinky určuje prierez 
ukončeného vodiča. 

Káblové dutinky sú výhodné aj z pohľadu elektrického. 
Bežne dostupné dutinky sú vyrábané z  vysoko vodivých 
medených materiálov. Z dôvodu ochrany pred oxidáciou je 
ich povrch zvyčajne pokrytý vrstvou cínu. 

Z fyzikálneho hľadiska však káblová dutinka predstavuje 
dodatočný prechodový bod v prúdovej dráhe a každý pre-
chodový bod znamená aj dodatočný prechodový odpor, 
čomu sa v teoretickej rovine snažíme vyhnúť. 

 Výsledky testov

Spoločnosť Phoenix Contact vykonala testy na rôznych 
typoch bežných vodičov. Skúšaný bol najpoužívanejší prierez 
vodiča 2,5 mm². Výsledky boli analyzované z pohľadu pokle-
su napätia a hodnoty prechodového odporu kontaktu. Na 
základe testov bolo zistené, že ukončenie vodiča káblovou 
dutinkou prináša určité výhody. Prechodový odpor neupra-
veného lankového vodiča je mierne vyšší ako vodiča ukonče-
ného káblovou lisovacou dutinkou (Obr. 3).

Dôvodom je oxidácia medi. Krátko po výrobnom pro-
cese sa na povrchu medi vytvorí trvalá, odolná a takmer 
neviditeľná ochranná vrstva hrúbky 2 až 4 µm. V závislosti 
od vlhkosti, teploty a  samozrejme koncentrácie rôznych 
prvkov v okolitom prostredí táto vrstva oxidácie narastá 
– čo umožňuje medi vydržať stáročia.

Čo je však v stavebníctve žiadúce a esteticky príťažlivé, 
je v elektrotechnike prekážkou. Mikroskopicky tenká vrstva 
oxidácie na každom vlákne lankového vodiča sa správa ako 
izolant. S  narastajúcou hrúbkou izolačnej vrstvy rastie aj 
celkový prechodový odpor vodiča.

Správnym lisovaním káblovej dutinky je tvrdá vrst-
va oxidácie mechanicky porušená a  jednotlivé vlákna 
lankového vodiča sú stlačené do plynotesného spoja 
(Obr. 4). Samotný tvar krimpu – či už štvorec, šesť-
hran, alebo trapéz - má zanedbateľný vplyv na elektric-
ké vlastnosti spoja.

Spolu s použitím kvalitných komponentov, súhra medzi 
vodičom, káblovou dutinkou a  lisovacím nástrojom sú 
nevyhnutnou podmienkou tejto analýzy. Trvalo spoľahlivé 
elektrické spojenie môže byť vytvorené len v prípade, že 
všetky prispievajúce činitele sú správne zladené. Štiepacie, 
alebo ploché kliešte nie sú vhodný lisovací nástroj.

Kvalita predprípravy vodiča zohráva dôležitú úlohu, 
hlavne v  prípade bezskrutkového typu pripojenia ako je 
napríklad pružinová svorka. V  prípade skrutkového spoja 
by sme dostatočným uťahovacím momentom boli určite 
schopní „dotlačiť“ nedostatočný krimp. V každom prípade 
tento postup by bol nesprávny.

Krimpovacie nástroje od spoločnosti Phoenix Con-
tact sú vybavené integrovaným tlakovým zámkom, ktorý 
zaručuje úplne dokončenie lisovacieho cyklu. K uvoľneniu 
zámku dôjde až v  dôsledku vyvinutia potrebnej sily na 
správne zalisovanie. Plynotesnosť a  ťahová sila je teda 
zabezpečená v každom cykle.

Pri výrobe rozvádzačov tvorí cena práce veľkú časť 
z  celkových nákladov. Z  dôvodu optimalizácie procesu 
a zvýšenia efektivity si mnohí výrobcovia volia pružinovú 
technológiu pripojenia. Technológia pripojenia Push-in 
od spoločnosti Phoenix Contact je založená na princípe 
tlačnej pružiny. Tuhý alebo lankový vodič ukončený káb-
lovou lisovacou dutinkou je možné pripojiť jednoduchým 
zatlačením vodiča do kontaktnej komory svorky bez 
použitia akéhokoľvek nástroja. Pripojenie je preto možné 
realizovať rýchlo, jednoducho a hospodárne, čo výrazne 
optimalizuje výrobný proces.

Obr. 4
Správne nakrimpovaný vodič: pevný krimp s vysokou hustotou vlákien 

na jednotkovú plochu – vďaka vysokému tlaku počas procesu lisovania 
dochádza k deformácii jednotlivých vlákien vodiča čím sú vytlačené 
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Obr. 3
Porovnanie vodičov: analýza pripojenia medených vodičov (prierez 2.5 mm²) 
preukázala, že vodič správne ukončený káblovou lisovacou dutinkou ponúka 
množstvo výhod, dokonca aj z pohľadu poklesu napätia a prechodového odporu 
kontaktu, ktoré sú výrazne pod nominálnou hodnotou



Ponúkaná je v  dvoch vyhotoveniach. BLUEMARK ID 
pre tlač čiernou farbou a BLUEMARK ID COLOR, ktorá 
okrem čiernobieleho značenia umožňuje využívať všetky 
výhody, ktoré ponúka farebná tlač. Prístroje BLUEMARK 
ID využívajú špeciálne farbivo vyrobené z kvapalného plastu 
s prímesou pigmentov. Inovatívna technológia tlače s pro-
cesom vytvrdzovania farbiva pomocou UV LED vytvára 
kvalitné označenie s vysokou odolnosťou aj bezprostredne 
po vytlačení. Tento princíp tlače nevytvára žiadne emisie. 
Na rozdiel od atramentovej tlače, kde sa tekuté zložky atra-
mentu po tlači odparujú, je technológia UV LED podstatne 
ekologickejšia.

Dve úrovne nastavenia rozlíšenia tlače umožňujú opti-
malizovať spotrebu farbiva a rýchlosť tlače podľa potreby 
konkrétnej aplikácie. Integrovaný softvér poskytuje podpo-
ru počas celého procesu tlače. Za pomoci počítača a bez-
platného softvéru PROJECT Complete pripravíte v okami-
hu kompletné označenie rozvádzača. V prípade potreby je 

možné označenie pripraviť a následne vytlačiť aj pomocou 
7“ farebného dotykového displeja a softvéru integrovaného 
priamo v tlačiarni.

Okrem materiálov z  plastu BLUEMARK ID umožňuje 
potlač materiálov z  hliníka. Širokú ponuku označovacích 
materiálov (viac ako 1300) doplnia už v  druhej polovici 
tohto roku materiály z nerezu.

Tlačiareň BLUEMARK ID, okrem manuálneho, disponuje 
aj automatickým podávačom, za pomoci ktorého dokáže 
označiť viac ako 14 000 (farebná tlač) alebo 21 000 (čier-
nobiela tlač) štítkov za hodinu. Pomocou integrovaných 
rozhraní je veľmi jednoduché integrovať tlačiareň do exis-
tujúcej štruktúry systému.

Väčšina značiacich materiálov určená do tlačiarní BLUE-
MARK ID obsahuje kódovanie, pomocou ktorého dokáže 
systém automaticky vyhodnotiť, aký materiál bol vložený. 

 Nové lisovacie kliešte Crimpfox DUO 10 sú praktickým 
pomocníkom vďaka svojej otočnej hlave, ktorá umožňuje 
predné, alebo bočné vkladanie vodičov. Otáčanie hlavy je 
možné po zatlačení farebne odlíšeného tlačidla. Uvoľne-
ním tlačidla sa lisovacia hlava pevne a  bezpečne uzamkne 
v požadovanej polohe. Okrem lisovania káblových dutiniek 

v  rozsahu prierezov 0,14 až 10 mm² umožňujú kliešte aj 
lisovanie dvojdutiek. Lisovacia hlava sa automaticky pris-
pôsobuje v celom rozsahu prierezov. Nízka váha, ergono-
mický dizajn a minimálna ovládacia sila zaručujú dokonalý 
výsledok v  každom cykle s  minimálnou námahou aj po 
hodinách práce.

Lisovacie kliešte s otočnou hlavou

Zamedzenie chybného označenia štítkov, hlavne v prípade 
drahších kovových štítkov, značne prispieva k  znižovaniu 
nákladov a redukcii odpadu. 

Veľký dôraz pri vývoji BLUEMARK ID bol kladený na opti-
malizáciu hospodárenia s náplňou. Pri výmene náplne nedo-
chádza k vyčerpaniu celého systému do odpadového zásob-
níka ako sa to bežne deje u podobných systémov, čo značne 

prispieva k zníženiu nákladov na tlač. Zmenou zloženia náplní 
bolo možné dosiahnuť aj značné predĺženie času expirácie.

Nové tlačiarne BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR 
si vďaka svojmu kompaktnému tvaru a inovatívnym techno-
lógiám nájdu svoje miesto v každej výrobe rozvádzačov 
či strojov. S  ich pomocou vytvoríte rýchlo a  jednoducho 
vysoko kvalitné označenie akejkoľvek aplikácie.

Bezpečné
Špeciálny protišmykový 
materiál rukoväte zaisťuje 
stabilnú polohu klieští 
počas práce

Pohodlné
Vďaka ergonomickému 
dizajnu, vyváženému 
rozloženiu váhy a malému 
uhlu roztvorenia rukoväte

Odolné
Vďaka použitiu vysoko 

kvalitných materiálov 
a precíznemu 
vyhotoveniu

Nápadité
Integrovaná protišmyková vložka redukuje 
silu potrebnú pri lisovaní väčších prierezov

Spoľahlivé
Vďaka automatickému 
prispôsobeniu sa prierezu 
a tlakovému zámku

Univerzálne
Široký rozsah prierezov 

vďaka špeciálnemu 
pružinovému mechanizmu

Variabilné
Lisovanie aj na 
ťažko dostupných 
miestach vďaka 
otočnej lisovacej 
hlave

Všestranné
Prispôsobené 
pre lisovanie 
jednojitých 
aj dvojitých 
lisovacích 
dutiniek

Bez námahy
Vďaka malej sile 
potrebnej k obsluhe
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Priemyselná tlačiareň 
s technológiou UV LED
Nová generácia tlačiarní BLUEMARK ID je univerzálnym 
riešením pre priemyselné označovanie. 



Rovnaké a predsa iné  Flexibilná voľba technológie pripojenia

Jednotné vyhotovenie zariadení je v  súčasnosti dôleži-
tým faktorom, ktorý môžu výrobcovia využiť pri odlíšení 
radov svojich produktov a  značky od konkurencie. Nové 
svorkovnice pre dosky plošných spojov takúto stratégiu 
podporujú; vďaka ich konzistentnému vyhotoveniu môžu 
výrobcovia zariadení vytvoriť pripojenie dosky plošných 
spojov pre rôzne výkonové úrovne, ktoré vyzerajú úplne 
rovnako. Vďaka tomu budú ich produkty rozpoznateľné na 
každom trhu. 

Avšak nejde len o  vonkajší vzhľad pri skrutkových 
a pružinových verziách, ktoré sú identické. Rovnaké sú aj 
tak základné elektrické parametre, ako je nominálny prúd 
a napätie, ako aj prierezy pripojených vodičov. To je dôle-
žité, nakoľko požiadavky uvádzané v normách odporúčajú 
určité zásady týkajúce sa vyhotovenia zariadenia už v počia-
točnej fáze návrhu. 

Ak sa má zariadenie predávať celosvetovo, je okrem 
medzinárodných noriem ako EN/IEC potrebné dodržať aj 
americké normy. Tieto normy a štandardy obzvlášť definu-
jú, ako je potrebné izolovať časti, ktorými preteká prúd. 
Tým sa zaručuje, že prevádzka priemyselného elektronic-
kého zriadenia bude bezpečná.

Svorkovnice TDPT 2,5 pre dosky plošných spojov spĺňa-
jú normy UL1059 pre napätia až do 300 V (trieda použitia 
B); TDPT 4 a TDPT 16 sú certifikované bez obmedzenia 
pre napätia až do 600 V. To znamená, že sú univerzálne 
použiteľné ako prevádzkové svorkovnice vo všetkých apli-
kačných oblastiach. Navyše majú vylepšenú odolnosť voči 
dotyku o  3 mm (v  súlade s  normou IEC/UL 31800-5-1). 
Tým poskytujú ochranu proti priamemu kontaktu, ktorá 
sa vyžaduje pre systémy 400 V  TN a  umožňujú použitie 
zariadenia bez ďalšieho krytu (obr. 3).

 Zhrnutie

Nové svorkovnice pre dosky plošných spojov v TWIN 
vyhotovení sú ideálnym riešením pre zariadenia, ktoré 
možno takto vyrábať cenovo efektívne a  jednoducho ich 
prispôsobiť. Vďaka ich rovnakým rozmerom a jednotnému 
vyhotoveniu dokážu výrobcovia vyvíjať zariadenie špecific-
ké pre konkrétne trhy so skrutkovým alebo pružinovým 
Push-in pripojením a to bez potreby meniť dizajn zariade-
nia alebo tvar dosky plošných spojov (obr. 4).

Svorkovnice dosiek plošných spojov s identickým tvarom 
so skrutkovou, alebo Push-in technológiou pripojenia.

Výrobné prevádzky rozmiestnené po celom svete, medzi-
národné predajné kanály, regionálne a  lokálne aplikácie – 
svet priemyselnej výroby a automatizácie rastie spoločne, 
ale zároveň sa aj diverzifikuje. Rad svorkovníc TDPT pre 
dosky plošných spojov kopíruje tieto trendy a  umožňuje 
vyvíjať zariadenia v jednotnom dizajne a zároveň špecifické 
pre konkrétny trh (obr. 1).

Neustále postupujúca globalizácia otvára množstvo 
nových príležitostí pre výrobcov zariadení a  zároveň ich 
stavia aj pred nové výzvy. Medzinárodne diverzifikované 
trhy pre automatizačné technológie si vyžadujú technické 
riešenia spĺňajúce rôzne právne predpisy, prevádzkové pod-
mienky z hľadiska okolitého prostredia či zvyky používateľa 
v konkrétnej lokalite. 

 Osvedčené technológie pripojenia

Klasickým, ale stále vhodným príkladom je rozdielna 
popularita skrutkových a pružinových pripojení v  rôznych 
častiach sveta. Pružinový spôsob pripojenia je veľmi bežný 
na európskom trhu, pretože z  hľadiska použitia je veľmi 
pohodlný. Mnohí výrobcovia zariadení v Severnej Amerike 
však uprednostňujú skrutkové spojenia, ktoré sú jedno-
duchšie, ale za desaťročia používania aj preverené. 

Ďalším príkladom je napájanie pomocou nízkonapä-
ťových napájacích sústav, ktoré sú v  rôznych lokalitách 
sveta odlišné. V USA a Kanade sa používajú jednofázové 
trojvodičové systémy, napájanie striedavým napätím je na 
úrovni 120 V a 60 Hz; v Číne a veľkej časti Afriky je hlavné 
napájanie 220 V; a vo väčšine Európy je nízkonapäťová sieť 
vystavaná ako trojfázový systém s napätím 230 V a 50 Hz. 
Medzinárodné normy a  štandardy ako napr. IEC 61800-5-1 
a UL 61800-5-1 popisujú vzdialenosti medzi použitými 
komponentami, ktoré je potrebné vziať do úvahy pre defi-
nované napäťové úrovne na rôznych trhoch. 

Rôznorodé regionálne požiadavky nútia výrobcov zariade-
ní prinášať také portfólio svojich produktov, ktoré zaručuje 
veľkú variabilitu. Už v  počiatočnej fáze návrhu je potreb-
né poskytnúť vývojárom vhodné pripojovacie technológie 
pre rôzne trhy. To zároveň ovplyvňuje aj potrebu rôznych 
vyhotovení elektroniky a puzdier. Zároveň výrobcovia elek-
tronických zariadení čelia výzve vyvíjať a vyrábať čo najviac 
unifikované a teda aj nákladovo efektívne zariadenia. Jednou 
zo stratégií, ako zvládnuť tieto protichodné skutočnosti je 
používanie rovnakých častí, čo výrobcom umožňuje využívať 
úspory vo fáze vývoja, výroby aj pri skladovaní. 

 Ideálny technický základ

Z pohľadu takéhoto vývoja majú pripojovacie technoló-
gie dôležité postavenie; tie v konečnom dôsledku vplývajú 
nielen na samotné vyhotovenie zariadenia, ale aj vyhoto-
venie a tvar zabudovanej elektroniky. Nový rad svorkovníc 
TDPT pre dosky plošných spojov od Phoenix Contact  
poskytuje ideálny technický základ pre vytváranie zariadení, 
ktoré sú z  hľadiska výroby cenovo efektívne a  flexibilné 
z hľadiska použitia (obr. 2).

Svorkovnice pre dosky plošných spojov sú dostupné 
s  rozstupmi pólov 5,08; 6,35 a  10,16 mm a  sú vhodné 
pre vodiče s prierezom od 0,2 do 16 mm2. V závislosti od 
rozstupu a prierezu vodiča sú schopné prenášať prúdy až 
do 76 A a napätia až do 1000 V v súlade s normami IEC.

Skutočným ťahákom tohto radu svorkovníc z  pohľadu 
používateľa je, že Phoenix Contact ponúka verziu s prevere-
nou skrutkovou pripojovacou technológiou aj verziu s pru-
žinovou Push-in technológiou pripojenia pre každý rozstup 
pólov. Vonkajšie rozmery a  tvar pinov sú pre obe verzie 
identické. Rovnaký tvar TWIN dizajnu je veľkým prínosom 
pre výrobcov, ktorí tak dokážu poskytovať tie isté zariadenia 
len s  rozdielom spôsobu pripojenia na svorkovnicu – buď 
skrutkové alebo pružinové, v závislosti od konkrétneho trhu 
a  aplikácie. A  to všetko bez potreby vykonania zmien vo 
vyhotovení alebo tvare dosky plošného spoja. 

Výrobcovia zariadení sa v  minulosti už vo fáze prvých 
návrhov museli rozhodovať, či do zariadenia použijú skrut-
kové alebo pružinové pripojenie. Svorkovnice pre dosky 
plošných spojov so skrutkovým pripojením majú na doske 
relatívne kompaktný tvar, ale zvyčajne sa vyznačujú vyššou 
inštalačnou výškou ako pružinové pripojenie pri rovnakej 
kapacite pripojenia. Nakoľko aj tvar pinov bol pri týchto 
dvoch pripojovacích technológiách väčšinou odlišný, bolo 
potrebné tieto skutočnosti zvážiť už od počiatku návrhu 
puzdra zariadenia a dosky plošných spojov. 

Obr. 1 Voľnosť pri voľbe rozhrania zariadenia ktorú potrebujete: rad svorkovníc 
TDPT pre dosky plošných spojov umožňujú výrobcom vyrábať rovnaké zariadenia 
či už so skutkovým pripojením alebo pružinovou techonológiou pripojenia Push-in.

Obr. 2 Rôzna technológia pripojenia, rovnaký tvar: vonkajšie rozmery svorkov-
níc pre dosky plošných spojov sú rovnaké pre každý rozstup pólov

Obr. 3 Pre vysoké napätia: rozšírená dotyková odolnosť v súlade s normou IEC/
UL 31800-5-1 umožňuje použiť zariadenie bez dodatočného krytu

Obr. 4 Flexibilita na prvý pohľad: rôzne farebné prevedenie a prierezy vodičov 
umožňujú výrobcom vytvárať rôznorodé riešenia špecifické pre konkrétne trhy
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Vstavané systémy sú už dávno viac, než len neviditeľné mini počítače. V koncepte decentralizovaných systé-
mov zabezpečujú riadiace, regulačné aj komunikačné funkcie. Vďaka rýchlemu nárastu výkonu integrovaného 
softvéru a hardvéru hrajú vstavané systémy rozhodujúcu úlohu pri účinnom spájaní jednotlivých funkcionalít 
do kompletných pokročilých systémov. 

 Neustále zvyšujúce sa nároky

Aktuálny technologický rozvoj - Priemysel 4.0, Internet 
vecí, e-Mobilita, energetická efektivita - vyžaduje od vývo-
járov vstavaných systémov reagovať na množstvo rôznoro-
dých požiadaviek. Extrémna miniaturizácia, neustále rastúci 
výkon a efektívna komunikácia medzi systémami v sieti. Hlav-
nou oblasťou, na ktorú sa v poslednom čase kladie vysoký 
dôraz, je spoľahlivosť elektroniky ako aj vhodnosť pre nové, 
trend určujúce,  aplikácie. V tomto kontexte zohráva dôleži-
tú úlohu potreba maximálnej prispôsobiteľnosti.

 Univerzálny systém puzdier UCS 

Či už výrobcovia zariadení používajú štandardizované dosky 
plošných spojov (DPS), alebo im na mieru navrhnuté, obe 
z nich vyžadujú puzdrá, ktoré ich dokážu spoľahlivo a účin-
ne chrániť pred vplyvmi okolitého prostredia. Na trhu je 
v  súčasnosti dostupné obrovské množstvo systémov, ktoré 
sú na tento účel určené. Vyrábajú sa pre konkrétne použitie 
a aplikácie, alebo sa pre účely konkrétnej aplikácie modifikuje 
základný model. Podľa toho, či sa elektronika používa vo 
vnútri alebo mimo rozvádzača, je potrebné ponúknuť riešenie 
s rôznym krytím a uchytením. Navyše, v praxi sa často takáto 
situácia rieši nákupom puzdier od rôznych výrobcov. Čím 
ďalej, tým viac výrobcov zariadení sa snaží od svojej konku-
rencie odlíšiť aj prostredníctvom sofistikovaného vyhotovenia 
a  dizajnu svojich zariadení. Zároveň však chcú byť schopní 
čo najrýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky svojich 

zákazníkov. To je práve moment, kedy modulárny dizajn série 
UCS (Universal Case System) od Phoenix Contact prináša tie 
správne výhody výrobcom zariadením, ktorí hľadajú správne 
riešenie pre svoje elektronické zariadenia (obr. 2).

Puzdrá UCS pozostávajú z dvoch identických pol-puzdier, 
odnímateľných bočných stien a farebných rohových vložiek. 
V prípade že výška je nedostatočná, UCS ponúka zaujímavé 
riešenie: bočné steny a skrutky sa nahradia verziou o 20 mm 
vyššou a  doplnia sa výškovým adaptérom. Takto možno 
veľmi ľahko vytvoriť nový rozmer puzdra. Dizajn môže byť 
jednoducho modifikovaný použitím iných farieb alebo mate-
riálov. Systém UCS je navrhnutý tak, že dlhšie bočné steny 
menšieho puzdra možno použiť ako kratšie bočné steny väč-
šieho puzdra, čo eliminuje množstvo komponentov pri kom-
plexnejších systémoch. Jednoduchou výmenou príslušenstva 
je možné rozšíriť možnosti montáže puzdra na povrchovú, 
prípadne na DIN lištu (obr. 3).

 Pevná alebo prispôsobiteľná montáž DPS

UCS ponúka dva spôsoby montáže DPS. Pre maximálne 
využitie priestoru je možné DPS uchytiť priamo na roho-
vé vložky s  adaptérom pre uchytenie DPS. Pre uchytenie 
neštandardných DPS sú určené špeciálne úchyty, ku ktorým 
sa DPS priskrutkuje a následne sa prilepia na požadované 
miesto puzdra. V tomto prípade sa použijú rohové vložky 
bez adaptéra pre uchytenie DPS. Vďaka flexibilite uchytenia 
možno do jedného puzdra upevniť niekoľko rôznych DPS.

Univerzálne puzdrá pre elektroniku

 Pripojenia pre efektívne káblovanie

Samotné puzdro je len jednou zo silných stránok UCS. 
Ďalšou sú univerzálne a  štandardizované rozhrania – tak 
na DPS ako aj smerom von. Spolu s produktovým radom 
COMBICON, ktorý je na trhu dostupný už niekoľko 
desaťročí, ponúka Phoenix Contact tie správne rozhrania 
pre akúkoľvek aplikáciu.

Do tohto radu patria skrutkové alebo pružinové svor-
kovnice a konektory pre DPS. Phoenix Contact tak ponúka 
všetky relevantné technológie pripojenia pre vstavané sys-
témy. Podporované sú všetky bežné výrobné procesy ako 
spájkovanie, lisovanie alebo priame pripojenie. 

Požiadavky technológií pripojenia pre DPS sa v posled-
ných rokoch zmenili. V  súčasnosti zohráva hlavnú úlohu 
typ pripojovacej technológie, požadovaný priestor pre 
inštaláciu na DPS a  samotný spájkovací proces. V  oblas-
ti pripojenia sa v  súčasnosti najviac presadila pružinová 
technológia pripojenia Push-in, ktorá vyniká vo viacerých 
smeroch. Tuhé vodiče, alebo lankové vodiče ukončené 
káblovou dutinkou je možné rýchlo a jednoducho pripojiť 
jednoduchým zatlačením vodiča do svorky. Miniaturizácia sa 
nevyhla ani komponentom DPS. Aj tu je dostupné široké 
portfólio zodpovedajúcich konektorov.

 Signály, údaje a napájanie

Inteligentné zariadenia postavené na vstavaných systé-
moch dosahujú svoju optimálnu funkčnosť vďaka vhod-
ným rozhraniam a  riešeniam pre prenos signálov, údajov 
a napájania. Pre prenos signálov, údajov a napájania ponúka 
Phoenix Contact rad konektorov PLUSCON, ktorý je na 
trhu tiež už desiatky rokov (obr. 4).

 Zhrnutie

Trh vstavaných systémov bude naďalej pokračovať v sil-
nom raste a  to najmä vďaka zmenám, ktoré prinesie zo 
sebou koncept Priemysel 4.0 a Internet vecí. V tomto dyna-
mickom prostredí potrebujú výrobcovia elektronických 
zariadení univerzálne a  prispôsobiteľné riešenie puzdier 
elektroniky. Systém UCS ponúka výrobcom veľký poten-
ciál pre realizáciu kreatívnych nápadov. Modulárny dizajn 
puzdra a  štandardizované technológie pripojenia navyše 
znižujú výrobné náklady a umožňujú rýchlo reagovať na 
meniace sa požiadavky trhu. 

Obr. 1 
Univerzálne puzdrá radu UCS sú vďaka svojej modularite 

ideálnym riešením pre vstavané systémy.

Obr. 3 
Modulárne príslušenstvo 

umožňuje zmeniť spôsob 
montáže puzdra podľa 

potreby užívateľa

Obr. 2  
Množstvo rozhraní a rôzne možnosti montáže 

zjednodušujú vzájomné prepojenie zariadení

Obr. 4 
Pripojenie zariadenia: Puzdrá UCS 
dosahujú vysokú úroveň funkčnosti práve 
vďaka využitiu všetkých bežných možností 
pripojenia zariadenia
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HPC (High Power Charging Technology) je technológia 
nabíjania pre DC systémy s aktívnym chladiacim okruhom, 
ktorý chladí nabíjací kábel aj zástrčku. Používame ekologic-
kú jednoducho udržiavateľnú zlúčeninu glykolu ako chladia-
ce médium. Držiak kontaktov nabíjacej zástrčky tiež plní 
úlohu chladiča vďaka svojej dobrej tepelnej vodivosti. Integ-
rovaný teplotný snímač meria nárast teploty v reálnom čase 
na základe čoho je regulovaný výkon chladiaceho systému.

Technológia pre extrémne rýchle nabíjanie

Novej generácii nabíjacích káblov AC typ 2 bola za dizajn udelená cena 
German Design Award 2019
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denie pred účinkami priamych výbojov blesku. Systém by 
mal byť inštalovaný čo najbližšie k miestam, kde napájacie 
vedenia vstupujú do budovy, aby sa zabránilo prenikaniu 
bleskových prúdov do systému a akýmkoľvek vplyvom na 
elektrickú inštaláciu. Túto požiadavku spĺňa inštalácia SPD 
typu 1 v  rozvádzači namontovanom bezprostredne pred 
elektromerom. 

Príslušný SPD typu 1 môže byť namontovaný priamo 
na zbernici, ktorá sa tiež používa na napájanie a  inšta-
láciu spínačov SLS (selektívnej ochrany). Toto platí pre 
SPD na báze iskríšť, ktoré sú zároveň ideálne na zasta-
venie bleskových prúdov. Podľa novej požiadavky by 
malo byť zabezpečené okrem spínačov  SLS a napájania 
aj istenie na vstupe do inteligentného elektromera na 
strane napájacej sústavy. Zároveň musí byť nainštalovaný 
aj akýkoľvek SPD typu 1, ktorý sa má inštalovať s  čo 
najmenšou celkovou šírkou. 

Spoločnosť Phoenix Contact ponúka prostredníctvom 
zvodiča bleskového prúdu Flashtrab SEC ZP, s  celkovou 
šírkou len 47 mm, najtenší SPD typu 1 dostupný pre túto 
oblasť inštalácie. Toto vysoko výkonné iskrište, ktoré má 
zvodovú kapacitu 12,5 kA pri tvare vlny 10/350 μs na jednu 
pozíciu, spĺňa požiadavky na úroveň ochrany proti blesku 
III/IV. K  dispozícii sú dve verzie: jedna s  obvodmi 3 + 1 
vhodná pre systémy TN-S a TT a druhá s obvodmi 3 + 0 pre 
systémy TN-C (obr. 2). 

 Ochrana budov bez vonkajšej ochrany pred bleskom 

Použitie prepäťovej ochrany na mieste napájania kon-
štrukcie sa podľa DIN VDE 0100-443 vyžaduje aj pri budo-
vách bez vonkajšej ochrany pred bleskom. Je to preto, že 
ak blesk zasiahne napájacie vedenie fyzickej konštrukcie, 
zodpovedajúci rázový prúd sa rozširuje v oboch smeroch: 
smerom k elektrickej inštalácii fyzickej konštrukcie a sme-
rom k zvyšku rozvodnej siete. To znamená, že dokonca aj 
elektrické inštalácie vo fyzických konštrukciách bez vonkaj-
šieho systému ochrany pred bleskom môžu byť zasiahnuté 
parciálnymi impulznými prúdmi. 

V  tomto prípade je vhodné použitie SPD typu 2 so 
zvýšenou kapacitou vypúšťania. V porovnaní s tradičným 
SPD typu 2 používaným v podružných rozvodných skrin-
kách musí mať SPD typu 2 na mieste napájania konštruk-
cie dvojnásobnú zvodovú kapacitu. Spoločnosť Phoenix 
Contact so svojím Valvetrab SEC T2 350/40 ponúka SPD 
typu 2, ktorý spĺňa tieto požiadavky a  súčasne má úro-
veň ochrany napätia len 1,9 kV medzi fázovými vodičmi 
a ochranným vodičom. S  celkovou šírkou iba 12 mm na 
jednu pozíciu je tento zvodič prepätia vhodný na doda-
točnú inštaláciu prepäťovej ochrany v  existujúcich kon-
štrukciách bez vonkajšej ochrany pred bleskom. Len čo 
sú takéto zariadenia inštalované, musia splniť požiadavky 
v súčasnosti platnej normy VDE 0100. To zahŕňa použitie 
prepäťovej ochrany v bode napájania. 

 

Ďalšie ochranné opatrenia 

Pretože z fyzikálnych dôvodov ochrana na mieste napá-
jania konštrukcie nie je vždy dostatočná na adekvátne 
obmedzenie napätia pre elektrické zariadenia umiestnené 
na vzdialenejšom mieste, DIN VDE 0100-534 definuje 
to, čo sa nazýva účinná ochranná oblasť. Tu sa uvádza, že 
vzdialenosť medzi SPD a zariadením, ktoré sa má chrániť, 
nesmie byť väčšie ako 10 m. V  opačnom prípade treba 
vykonať ďalšie kroky, napríklad nasadenie iného SPD v bez-
prostrednej blízkosti zariadenia. SPD typu 2 by sa potom 
mali rozmiestniť v iných podružných rozvodných skrinkách 
za ochranou na mieste napájania. Dodatočné ochranné 
opatrenia, ktoré sa prijmú na dosiahnutie súladu s účinným 
ochranným priestorom, sa najlepšie realizujú priamo na 
koncovom zariadení, ktoré sa má chrániť. 

Systémy prepäťovej ochrany chránia elektrické zaria-
denia pred škodlivými účinkami prepätia. Patrí sem aj 
ochrana pred nebezpečným iskrením a  v  konečnom 
dôsledku pred požiarom. Táto funkčnosť sa tiež stáva 
stredobodom tvorcov noriem a štandardov, pretože 
ochrana proti prepätiu je povinná takmer vo všetkých 
zariadeniach bez ohľadu na to, či je nainštalovaný 
externý systém ochrany pred bleskom.

Tento nový vývoj a  ďalšie požiadavky možno nájsť 
v aktualizovaných vydaniach DIN VDE 0100-443 a -534. 
STN EN 62305 pokrýva potrebu a konfiguráciu ochrany 
pred priamymi a nepriamymi účinkami bleskových výbo-
jov. Ak táto norma vyžaduje ochranu fyzickej konštruk-

cie s vonkajším systémom ochrany pred bleskom, potom 
musí byť elektrická inštalácia chránená proti prepätiu 
a  nárazovým prúdom koordinovaným systémom SPD 
(prepäťová ochrana). No aj keď nie je potrebný žiaden 
vonkajší ochranný systém proti blesku, projekty musia 
mať ochranu proti prepätiu kvôli ochrane elektrickej 
inštalácie. 

 Ochrana budov pomocou vonkajšieho systému 
ochrany pred bleskom 

Prvým a najdôležitejším prvkom systému SPD na ochra-
nu fyzickej konštrukcie s  vonkajším systémom ochrany 
pred bleskom je SPD typu 1, ktorý je inštalovaný na 
mieste napájania konštrukcie a  ktorý chráni celé zaria-

Prepäťová ochrana pre budovy – jednoduché 
riešenia zohľadňujúce aktuálne normy

Obr. 1 
Ochrana elektrických zariadení proti prepätiu je nevyhnutná 
– aby sa dosiahol vysoký stupeň bezpečnosti, aj s cieľom 
dlhodobého udržania komfortu bývania. 

Obr. 2 
Použitie SPD na mieste napájania konštrukcie chráni celý hlavný distribučný 

bod pred prekročením jeho dielektrickej pevnosti a tým proti vzniku 
nebezpečného iskrenia. 
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a  funguj“ na ochranu signálnych káblov prichádzajúcich 
zvonku. Kábel C-SAT možno pripojiť priamo k multipre-
pínaču, aby sa zabránilo zlyhaniu rozdeľovača antény na 
satelitnom zariadení. Telefónna linka môže byť chránená 
zásuvkou TAE s povrchovou izoláciou s integrovanou pre-
päťovou ochranou – TAE-Trab. Ako alternatíva môžu byť 
do koncepcie ochrany zahrnuté aj televízne a  telefónne 
káble s použitím kombinovaných zásuvných dielov z radu 
produktov Maintrab. Na návrh komplexného a účinného 
konceptu ochrany sú teda k dispozícii bezpečné a jedno-
duché riešenia od zariadení na ochranu pred bleskom typu 
1 až po ochranu dátových liniek. 

 
 Najdôležitejšie požiadavky na ochranu proti pre-

pätiu v skratke: 

•	 Na	ochranu	proti	prepätiu	na	mieste	napájania	kon-
štrukcie je povinná buď SPD typu 1 v prípade exter-
ného systému ochrany pred bleskom, alebo ak tento 
systém nie je inštalovaný, SPD typu 2 so zvýšenou 
zvodovou kapacitou. 

•	 Účinná	 oblasť	 ochrany	 SPD	 je	 obmedzená,	 čo	 zna-
mená, že sú potrebné dodatočné ochranné stupne 
v  podružných rozvodných skrinkách a  nevyhnutne 
pred koncovými zariadeniami. 

•	 Dátové	a signálne	vedenia	môžu	tiež	prenášať	škodlivé	
prepätie a mali by sa zohľadniť v koncepcii ochrany. 

Na tieto miesta inštalácie sa používajú SPD typu 3. Ich 
kapacita rázového prúdu je podstatne nižšia ako kapacita 
SPD typu 1 a 2, pretože vysokoenergetické rázy z výbojov 
bleskov už boli zvedené predošlými ochrannými opatrenia-
mi. Moduly SPD typu 3 môžu byť inštalované v  blízkosti 
svorkovnice, resp. koncového zariadenia, ktoré sa má chrá-
niť, kde spoľahlivo obmedzujú potenciálne špičky napätia do 
úrovne vhodnej pre koncové zariadenia. 

 Ktoré koncové zariadenia by mali byť chránené? 

Z mnohých elektrických zariadení v budove je niekoľko, 
pre ktoré je obzvlášť dôležitá ochrana. To platí najmä pre 
tie zariadenia, pri ktorých musí byť zabezpečená nepretržitá 
prevádzka, napríklad vykurovanie. Samostatná ochrana je 
tiež dobrým riešením pre citlivé zariadenia, ako sú smero-
vače a  počítače, ako aj pre drahé zariadenia, ako sú plne 
automatické kávovary. 

SPD typu 3 umiestnený priamo v  zásuvke je ideálnym 
riešením poskytujúcim nepretržité zabezpečenie pre tieto 
typy zariadení. Najlepším riešením je inštalovať ich do 
steny, aby nerušili estetiku miestnosti. Práve na tento 
účel bol navrhnutý nový Blocktrab BLT-SKT, ktorý je 
inštalovaný spolu so štandardnými komerčnými zásuvkami 
(obr. 3). 

Ďalšie verzie z  radu Blocktrab sú k  dispozícii na profe-
sionálnu inštaláciu v  podkladových systémoch a  káblových 
žľaboch. Skupina výrobkov Maintrab obsahuje ochranné 
zariadenia pre neprofesionálov, ako sú zástrčky na pripojenie 
ističov. Všetky verzie tiež poskytujú ochranu zariadení na 
susedných zásuvkách v tom istom obvode. 

 Princíp ochranného obvodu 

Požadovaný SPD na mieste napájania konštrukcie chráni 
pred nebezpečne vysokou energiou, ktorá sa dostane do 
hlavného rozvodu v  rámci budovy. Existujú však aj iné 
vodivé spojenia vedúce z  vonkajšej plochy budovy, ktorá 
je vystavená účinkom blesku. Okrem hlavného napájacieho 
zdroja to môžu byť telefónne linky, televízne káble a napá-
jacie zdroje na vonkajšie osvetlenie. Tieto vedenia môžu 
tiež zaviesť nebezpečné vysoké napätia do budovy a zničiť 
elektrické zariadenia. Všetky koncepty účinnej ochrany by 
sa preto mali navrhnúť v  súlade so zásadou ochranného 
obvodu (obr. 4). 

Akékoľvek vodivé prípojky, ktoré opúšťajú budovu, 
by mali byť chránené proti prepätiu. Spoločnosť Phoe-
nix Contact ponúka jednoduché riešenia typu „pripoj 

Obr. 4 
Ochrana proti prepätiu funguje iba 
v súlade s princípom ochranného obvodu: 
napájacie, ale aj signálne vedenia a antény 
musia byť chránené.

Obr. 3 
SPD typu 3 zo série produktov Blocktrab BLT-SKT je vhodný 
na inštaláciu do zásuviek, pričom chráni funkčnosť všetkých 
pripojených koncových zariadení
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48 V, pretože sa častejšie používajú menšie motory napájané 
týmto napätím, aby mohli pracovať s nižším prúdom a men-
šími prierezmi káblov. Jednosmerné motory sa používajú 
v  zariadeniach, ako sú tlačiarenské a  baliace stroje, ako aj 
v zariadeniach vykonávajúcich úlohy typu „uchop a polož“ či 
ventilátoroch. Quint Power spĺňa prísne požiadavky v uve-
dených oblastiach použitia vďaka svojmu výkonu na výstupe, 
stabilnému vstupu a rozsiahlym možnostiam signalizácie. 

Napájacie zdroje so špeciálnym napätím sú potrebné v mnohých priemyselných oblastiach. 
Ak napríklad aplikácia vyžaduje 14 V  napájanie, štandardné zariadenia s  24 V  výstupným napätím sa môžu 
používať len s dodatočnými úpravami alebo vôbec nie. Z  tohto dôvodu boli do produktového radu Quint 
Power pridané tri výkonné modely. 

Hore a dole na ruskom kolese – ľudia, ktorí sa neboja 
výšok, zažili tieto veľkolepé výhľady. Ruské kolesá, ktoré sú 
často dominantou mesta, sa stávajú svetelnými a farebnými 
atrakciami v  tme. Neprehliadnuteľné osvetlenie vyžaduje 
bezpečné napájanie 12 V, ktoré vydrží ťažké poveternostné 
podmienky a mechanické namáhanie. Tu sa používa jeden 
z troch nových modelov Quint Power. 

K  úspešnému napájaciemu zdroju Phoenix Contact 
Quint Power boli pridané tri varianty napätia: napájací zdroj 
s 12 V DC a dva modely s výstupným napätím 48 V DC, 

ktoré dodávajú výstupné prúdy 5 až 15 A. Všetky tri zaria-
denia spĺňajú požiadavky na bezpečnosť spínacích zdrojov 
a transformátorov na spínanie napájacích zdrojov pre napá-
jacie napätie. Zodpovedajú norme EN 61558-2-16. Naprík-
lad nové modely sa používajú na osvetlenie ruských kolies, 
na napájanie jednosmerných pohonov tlačiarenských alebo 
baliacich strojov, v rámci bezpečnostných technológií a pri 
konštrukcii strojných zariadení. Čoraz častejšie sa v  tejto 
oblasti vyžadujú napájacie zdroje so špeciálnym napätím. 

Napríklad zariadenie s napätím 12 V DC oslovuje použí-

Napájacie zdroje so špeciálnym 
napätím – viac výkonu pre ešte 
viac aplikácií 

Obr. 3 
Individuálne použitie: 

pomocou aplikácie pre 
smartfóny, počítačového 

softvéru alebo pri 
objednávke je napájanie 

nakonfigurované pre 
príslušnú aplikáciu. 
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vateľov v oblasti infraštruktúry, osvetlenia a bezpečnostnej 
technológie a  zabezpečuje napájanie aj pre elektronické 
zariadenia používané v  priemysle. Modul sa používa na 
rýchle nabíjanie batérií, ako aj v kontrolných a testovacích 
systémoch. Okrem toho 12 V zdroje Quint Power umož-
ňujú redundantné napájanie zástrčky v rozvádzači. 

Napájacie zdroje Quint Power s  výstupným jednosmer-
ným napätím 48 V  poskytujú spoľahlivé napájanie pre jed-
nosmerné pohony. Pri konštrukcii strojných zariadení sa 
zvyšuje dôležitosť napájacích zdrojov s  výstupným napätím 



 Výkon na výstupe  pre bezpečné napájanie 

Nové napájacie zdroje Quint Power sú účinne chránené 
pred mechanickými a elektrickými vplyvmi a poskytujú spoľah-
livé napájanie pre široké spektrum používateľov. Na to sa pou-
žívajú dve výkonové rezervy, statické a dynamické zosilnenie. 

Systémy sa často rozširujú postupne a celkový prúd sa zried-
ka zohľadňuje. Ak je v  štandardných zariadeniach prekročený 
menovitý výkon, výstupné napätie klesne a  systém sa vypne. 
S Quint Power systém stále beží bezpečne, pretože môže dlho-
dobo dodávať až 125 % nominálneho prúdu. Počas prevádzky 
so statickým zosilnením je na výstupe signál. Ten varuje používa-
teľa, že záťaž je v hornom rozsahu, takže je dostatok času na to, 
aby mohol používateľ reagovať. Vďaka tomu možno kedykoľvek 
vykonať jednoduché rozšírenie systému. 

Ak sa majú spustiť kapacitné záťaže s vysokými štartovacími 
prúdmi alebo ak sa súčasne spúšťa viacero 24 V spotrebičov, 
dynamické zosilnenie zabezpečí napájanie až do 200 % menovi-
tého prúdu na päť sekúnd. V prípadoch, keď je namiesto toho 
potrebný 20 A napájací zdroj, stačí napájanie 10 A, pretože 
vysoký spínací prúd je absorbovaný bez poklesu napätia. 

Okrem zásob energie umožňuje technológia SFB (selek-
tívne rozpojenie poistiek) aj bezpečné napájanie. Kvôli 
selektívnemu vypnutiu chybných prúdových ciest na strane 
záťaže zabezpečuje Quint Power napájanie na úrovni šesť-
násobku menovitého prúdu počas 15 ms, čo je dostatok 
prúdu na rýchle a spoľahlivé vypnutie bežných ističov. Takto 
možno identifikovať miesto poruchy a  dôležité časti sys-
tému zostávajú naďalej v prevádzke. To poskytuje cenovo 
efektívnu a spoľahlivú ochranu obvodov (obr. 1). 

 Dokáže odolávať elektrickému  
a mechanickému rušeniu 

Dokonca aj extrémne malé výkyvy výkonu môžu viesť 
k  úplnému zlyhaniu systému. Nové modely Quint Power 
poskytujú v  tomto prípade spoľahlivú ochranu. Keď na 
vstupe zlyhá sínusoida počas až 20 milisekúnd, výstupný 
výkon zostáva úplne neporušený. Pripojení spotrebitelia 
pokračujú v práci bez prerušenia. 

Ochranu proti prechodovému prepätiu zabezpečuje integro-
vaný plynový zvodič prepätia, ktorý dokáže presmerovať nie-
koľko tisíc ampérov. Ak napríklad dôjde k rýchlemu prerušeniu 
prúdu v dôsledku stlačenia tlačidla núdzového zastavenia alebo 
ak sa poistka v systéme vypne a prúd sa okamžite vypne, môže 
to spôsobiť poruchu, ktorá poškodí štandardné napájacie zdro-
je. Quint Power je odolný proti rušeniu a zostáva v prevádzke. 

Quint Power možno prevádzkovať v teplotnom rozsahu od 
–25 do +70 °C. Aj pri –40 °C sa napájanie spoľahlivo spustí 
a zabezpečí stabilné napájanie záťaže. Je tiež extrémne odolný 
proti otrasom a vibráciám, čo je kritické pre aplikácie, ako je 
napríklad osvetlenie ruského kolesa. Rázová odolnosť 30 g 
a  vibrácie až do 2,3 g nepredstavujú problém pri zvyšovaní/
znižovaní výkonu, pri preprave alebo počas prevádzky. 

 Objednávanie prednastaveného zariadenia už od 
jedného kusa 

Quint Power sa prispôsobuje požiadavkám systému. 
Napájací zdroj prednastavený podľa požiadaviek zákazníka 
možno objednať priamo vo výrobnom závode. Aktuálne 
možno individuálne prispôsobiť už viac ako 40 parametrov. 
V prípade potreby sa napájací zdroj konfiguruje prostred-
níctvom mobilných koncových zariadení alebo počítačov. 
Integrované rozhranie NFC (komunikácia v blízkosti poľa) 
zjednodušuje zmenu signalizačných prahov a charakteristic-

kých kriviek. Všetky nastavenia možno preniesť do iných 
zariadení pomocou aplikácie alebo softvéru. Tlačidlám na 
prednej strane a všetkým ostatným konfigurovaným para-
metrom možno priradiť heslo, aby sa zabezpečila ochrana 
pred neoprávneným zásahom. 

Individuálne konfigurované napájacie zdroje Quint Power 
možno objednať online. Nastavenia zariadenia vytvorené 
v konfigurátore sa konfigurujú cez rozhranie NFC. Každé-
mu zariadeniu je pridelené individuálne číslo, ktoré možno 
kedykoľvek vyvolať v e-shope v prípade opakovanej objed-
návky. Tieto informácie sa zaznamenávajú na čipe NFC a na 
bočnom štítku (obr. 3). 

 Efektívne využívajúci zdroje 

Vysoké hodnoty MTBF (priemerný čas medzi poruchami) 
viac ako jeden milión hodín zaručujú bezpečné napájanie 
pre všetkých pripojených spotrebiteľov. Nové zariadenia 
sa vyznačujú vysokou účinnosťou až 94 % a dokážu vypnúť 
pripojené spotrebiče prostredníctvom integrovaného diaľ-
kového vstupu. To šetrí energiu aj peniaze. 

Obr. 2 
Trvalé monitorovanie:  LED stĺpcový graf poskytuje 

aktuálne informácie o výstupnom výkone.

Obr. 1 
Bezpečné napájanie: technológia SFB selektívne vypína štandardné ističe; 
paralelne zapojení spotrebitelia pokračujú bez prerušenia.
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 Vzdialená diagnostika pomáha predchádzať chybám 

Preventívna kontrola funkcií pomocou diaľkovej diag-
nostiky napájacej jednotky zabezpečuje vysokú dos-
tupnosť systému. Výstupné napätie a výstupný prúd sa 
neustále monitorujú. Kritické situácie sú zobrazované 
pomocou LED stĺpcového grafu na prednej strane a hlá-
sené plávajúcim reléovým kontaktom a prostredníctvom 
aktívnych signálových výstupov na riadiacom systéme 
predtým, než dôjde k poruche. Ak napájací zdroj posky-
tuje vyšší ako definovaný menovitý prúd, zariadenie 
prejde do režimu zosilnenia. Napájací zdroj a pripojené 
spotrebiče pokračujú v  práci normálne a  výstupné 
napätie zostáva konštantné. Ak by došlo k  ďalšiemu 
zvýšeniu zaťaženia, ktoré už nedokáže absorbovať ani 
dynamické zosilnenie, napájanie by bolo prerušené. Pre-
ventívna signalizácia umožňuje reagovať ešte predtým, 
než sa vyskytnú chyby. Ak sa napríklad pri diagnostike 
zistí pomalý chod motora, môže byť opravený skôr, ako 
ostatní spotrebitelia zaregistrujú pokles napätia (obr. 2). 



Je ťažké predstaviť si svet bez spínačov. Samozrejme si môžeme predstaviť, ako ľudia vo fabrikách ručne vyrá-
bajú produkty pri osvetlení z plynových lámp alebo sviečok. To je totiž stav, do ktorého by sme sa dostali, 
keby sme nepoužívali elektrické spínacie zariadenia. Správne portfólio týchto produktov od Phoenix Contact 
prispieva k automatizovanej a tým aj cenovo efektívnej výrobe.

Pri hodnotení dôležitosti spínačov v rámci automatizač-
ných technológií veľmi rýchlo zistíme, že aj keď sú takmer 
neviditeľné, zásadným spôsobom ovplyvňujú funkčnosť 
celého systému. Vo svete rozhraní sa dôležitý technologic-
ký rozvoj udial takmer bez povšimnutia, a to vďaka reléo-
vým a polovodičovým spínačom, ktoré rozhodne ovplyvnili 
výkon moderných automatizačných systémov. Teraz je teda 
ten správny čas predstaviť si hviezdy automatizačného 
sveta s ich spektrom špeciálnych výkonov. Jednotlivé vlast-
nosti spínacích zariadení sa prispôsobovali buď špecificky 
rôznym typom aplikácií, alebo sa navrhli ako univerzálne 
použiteľné tak, aby ich bolo možné rovnako použiť v rôz-
nych typoch aplikácií. 

  Použiteľné na jednu disciplínu aj na desaťboj 

Ako univerzálne prepojenie medzi riadiacim systémom 
a úrovňou prevádzky možno relé radu PLC interface inšta-

lované na lištu použiť ako oddeľovač potenciálu, výkonový 
zosilňovací prvok či násobič kontaktov. Kompaktný štruk-
túrovaný reléový systém ako rozhranie PLC šetrí množstvo 
priestoru v  rozvádzači a  vďaka komplexnému portfóliu 
ponúka správne riešenie pre takmer každú aplikáciu. Montáž 
a nakáblovanie uľahčuje a zrýchľuje systémové príslušenstvo 
so zásuvnými mostíkmi na pohodlnú distribúciu potenciálu, 
označovací materiál na jedinečné vizuálne označenie, ako aj 
adaptéry na rýchle prepojenie s riadiacim systémom. Verzie 
pre špeciálne snímače a akčné členy sa používajú na priame 
prepojenie periférnych zariadení do prepojovacieho relé 
(obr. 1) 

Týmto spôsobom sa všetky prepojenia nachádzajú na 
rozhraní, vďaka čomu netreba používať samostatné bloky 
na distribúciu potenciálu. Najlepšie elektrické vlastnos-
ti kľúčových hodnôt v  kombinácii s  dlhou životnosťou 
a  v  prípade opotrebenia bezproblémovou výmenou relé 
zabezpečujú vysokú spoľahlivosť automatizačných systé-

mov. Na rozdiel od spojovacieho relé z modulárnych systé-
mov s pripojiteľným vstupným obvodom sú napr. PLC relé 
stále spojené s  integrovaným obvodom na ochranu proti 
prepólovaniu a  obmedzeniu vypínacieho prepätia cievky. 
Bezpečné oddelenie vstupu a  výstupu v  súlade s  normou 
EN 50178 chráni pred nebezpečenstvom úrazu osôb alebo 
zničením strojného zariadenia. Relé a  optočleny s  krytím 
IP67 sú spoľahlivým riešením pre takmer všetky aplikácie 
z  hľadiska externých vplyvov, ako sú napr. vlhkosť, prach 
alebo agresívne okolité prostredie. Krytie s  tesnením 
udržiava nepriaznivé vplyvy v  bezpečnej vzdialenosti od 
mechanizmu relé a povrchu kontaktov. 

 Malý, ale nezávislý a inteligentný 

Tak ako sa čoraz viac požadujú menšie rozmery a vyššia 
inteligencia zariadení, zabudováva sa do programovateľných 
logických reléových systémov logika. Jednoducho sa to pri-
pojí do štandardného rozhrania PLC ako kompaktný malý 
kontrolér. 16 V/V s celkovou šírkou len 50 mm riadi auto-
matizačné úlohy na najmenšom možnom priestore. Osem 
V/V  možno zvoliť ľubovoľne – či už pre digitálne, alebo 
analógové signály, vstup alebo výstup. Základné moduly 
možno rozšíriť dvomi rozširovacími modulmi, vďaka čomu 
možno dokopy načítať a  spínať 48 V/V  signálov. Ak je 
niektoré z  relé na konci svojej životnosti, používateľ ich 
dokáže vymeniť za pár sekúnd, a to bez nutnosti vymieňať 
celú riadiacu jednotku (obr. 2). 

Na požiadanie možno efektívne urobiť aj káblovanie PLC 
logiky, a to vďaka zásuvnej (push-in) technológii. Pre tento 
prípad sa do upínacej časti pripoja pevné vodiče a vodiče 
s konektormi, navyše bez potreby náradia. 

Intuitívne ovládaný softvér Logic+ umožňuje rýchle 
naprogramovanie logického reléového systému, ktoré 
zvládne aj elektrotechnik bez špeciálneho zaškolenia. Na 
to, aby to zvládol, potrebuje len základnú znalosť elek-
trických obvodov a  digitálnej technológie. Programovacie 
jazyky ako rebríkové diagramy (LD) a diagramy funkčných 
blokov (FBD) sa napríklad vytvárajú spôsobom zober 
a polož konkrétnych funkčných blokov a ich prepojení. Celý 
program možno následne simulovať a otestovať offline aj 
online. Jednoduchú prevádzku podporuje aj reprezentácia 
PLC logiky v hardvérovom editore. Rozsah služieb zahŕňa aj 
bezdrôtový prístup k prevádzkovým údajom cez Bluetooth 
prostredníctvom aplikácie PLC logiky inštalovanej na inte-
ligentnom zariadení, ako aj cez voliteľné prispôsobiteľné 
brány pre bežné zbernicové systémy. Reléový systém s logi-
kou možno rýchlo a pohodlne využiť v prípade vzdialene 
rozmiestnených alebo z  hľadiska funkcionality podriade-
ných riadiacich jednotiek. 

Rozsah aplikácií siaha od automatizácie budov, ako je 
napr. riadenie žalúzií, ventilácie a osvetlenia v podzemných 
garážach, až po decentralizované strojné zariadenia alebo 
systémové prvky v rámci výrobnej automatizácie. 

Obr. 1 
PLC Interface na nakáblovanie 
do prevádzky s príjemným 
pripojením zariadenia a malými 
priestorovými nárokmi

Obr. 2 
PLC logika riadi až do 

48 V/V modulov  
– modulárna, 

prispôsobiteľná 
a kompaktná. 

Obr. 3 
Kompletný reléový systém Rifline  
zahŕňa všetky možné vyhotovenia. 

Inteligentné spínacie zariadenia 
pre každý rozsah 
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spoľahlivosť. Motorové spúšťače Phoenix Contact ukazujú, 
aký optimalizačný potenciál možno dosiahnuť s technológi-
ou Contactron Hybrid (obr. 4).  

Vďaka možnosti paralelného použitia elektromechanic-
kých kontaktov a polovodičových spínačov je celková šírka 
kompletnej spínacej jednotky len 22,5 mm. Jednotka obsahu-
je reverzačnú funkciu, ochranu motora, bezpečné odstavenie 
až do úrovne SIL 3 a PL e, ako aj pripojenie komunikácie, 
vďaka čomu sa ušetrilo až 75 % priestoru v porovnaní s bež-
nou technológiou. Interné záťažové a blokovacie obvody, ako 
aj technológia pripojenia push-in znižujú náročnosť káblova-
nia až o 75 %. Mikroprocesorom riadená kombinácia odolnej 
reléovej a  bezúdržbovej pevnej technológie až desaťkrát 
predlžuje životnosť motorových spúšťačov v  porovnaní 
s elektromechanickými spínačmi. 

Ak je nevyhnutná takmer neobmedzená životnosť s veľmi 
vysokou frekvenciou cyklov, napr. na spínanie ohrievačov 
alebo osvetlenia, odporúčame kompletne elektronicky spí-
nané zariadenia z  radu produktov ELR. Tieto jedno- alebo 
trojfázové zariadenia zabezpečujú trvalú bezúdržbovú pre-
vádzku systémov alebo strojných zariadení, a to vďaka ich 
odolnosti proti opotrebeniu. Odolnosť voči vibráciám a prachu 
im umožňuje nasadenie vo všetkých oblastiach priemyslu. 
Moduly ELR sú charakteristické integrovaným spínaním blo-
kovania a záťaže, ako aj jednoduchým a rýchlym káblovaním. 

 100% bezpečnosť za každých okolností 

Keď ide o bezpečnosť osôb a  strojných zariadení, 
moduly bezpečnostných relé patria medzi základné prvky 
takejto aplikácie. 

Od núdzového zastavenia až po monitorovanie rých-
losti, rad produktov PSR spĺňa požiadavky mnohých 
priemyselných oblastí a zároveň šetrí miesto. Priestorové 
požiadavky v  rozvádzači možno ďalej znížiť vďaka odde-
ľovaciemu relé PSRmini, ktoré využíva kontakty s  núte-
ním vedením v súlade s normou EN 50205. Najužšie SIL 
bezpečnostné moduly na svete zároveň prinášajú vysoký 
výkon v  štandardnej celkovej šírke. Kompaktné rozmery 
modulu sú výsledkom reléovej technológie, ktorú ako 
novinku vyvinula spoločnosť Phoenix Contact (obr. 5). 

Minimálna veľkosť základného relé osadeného v prepo-
jovacom module je tiež výnimočná, a to z hľadiska spotreby 
energie pohonného mechanizmu aj veľkej hustoty výkonu 
a  dostupnosti systému. Optimalizovaný kontakt záťaže 
zabezpečuje vysokú schopnosť odolávať skratu. Vďaka 
kompatibilite s rôznymi snímačmi a riadiacimi systémami sa 
PSRmini javí ako optimálne riešenie pre výrobcov strojov 
a  spracovateľský priemysel. Kompletná certifikácia umož-
ňuje nasadiť bezpečnostné reléové moduly aj v oblastiach, 
v ktorých okolité prostredie vyžaduje splnenie požiadaviek 
idúcich za bežný štandard. 

 

 Základom je riadenie 

Aj keď veríme bezchybnej funkčnosti systémov, stále 
je dôležité monitorovať významné systémové parametre. 
To je dôvod, prečo monitorovacie relé z  produktového 
radu EMD zaznamenávajú všetky dôležité parametre, ako 
je napätie, prúd, výkon a  teplota. Tie možno pohodlne 
nastaviť pomocou otočného potenciometra umiestneného 
na prednej strane modulu. Odchýlky od nastavenej žiadanej 
hodnoty sú spoľahlivo reportované, čo zabezpečuje poža-
dovanú sekvenciu údajov (obr. 6). 

Pre mnohých používateľov je riadenie vstupného napä-
tia pri napájaní strojov najvyššou prioritou, nakoľko 
zmena napätia v rámci hlavného napájania alebo nesprávna 
sekvencia fáz môže spôsobiť zničenie nainštalovaných 
komponentov. EMD moduly tak včas detegujú poruchy 
počas prevádzky, vďaka čomu možno predchádzať neplá-
novaným odstávkam strojov alebo zastaveniam systému. 
Relé samy osobe možno prehľadne diagnostikovať pomo-
cou stavových LED. 

 Keď rozhoduje správne načasovanie 

Rad Rifline je perfektným riešením v  prípade, ak 
používateľ potrebuje štandardné prepojovacie relé až 
so štyrmi prepínacími kontaktmi. Priemyselný reléový 
systém so 6 mm spínacím mechanizmom a  odolnými 
kontaktmi 3 x 16 A zahŕňa rôzne typové rady, ktoré sú 
všetky odskúšané a  otestované. Podobne ako pri PLC 
relé, aj v  tomto prípade sú dostupné jednotné pripo-
jovacie mostíky na pripojenie potenciálu, univerzálny 
označovací materiál, ako aj adaptéry na jednoduché pri-
pojenie do riadiaceho systému (obr. 3).

Zásuvná (push-in) technológia umožňuje rýchle nakáb-
lovanie bez nutnosti použitia nástrojov. Riadiaci systém 
možno v  prípade potreby ochrániť proti vysokému 
naindukovanému napätiu zásuvnými vstupnými modulmi, 
pričom stav spínacieho zariadenia relé je signalizovaný 

pomocou LED alebo prepojovacie relé sa v jednom oka-
mihu prestaví na časové relé pripojením multifunkčného 
časového modulu. Vďaka trom časovým funkciám si pou-
žívateľ môže vybrať časový rozsah od 0,5 sekundy až po 
100 minút. 

Ak aplikácia vyžaduje jednoducho konfigurovateľné časo-
vé funkcie, svoje prednosti ukážu časové relé z produkto-
vého radu ETD. Nezávisle od úrovne riadenia dokážu tieto 
relé prevziať špecifické časové sekvencie a  presne riadiť 
procesy. To je jeden z dôvodov, prečo moduly ETD pred-
stavujú ekonomickú alternatívu k PLC. Len 6,2 mm široké 
časové relé, ktoré možno pripojiť zásuvnou technológiou, 
možno pohodlne nastaviť pomocou podsvieteného otoč-
ného potenciometra. Vďaka tomu kompaktné a multifunkč-
né varianty spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska presnosti, 
jednoduchosti obsluhy a možností rôznych nastavení. 

 Riadenie a zastavenie pohybu podľa noriem 

V  oblasti techniky pohonov treba realizovať odlišné 
podmienky ako tie, ktoré sme opísali vyššie. Keď sa už 
stroj a systémové komponenty dajú do pohybu, to čo bude 
rozhodujúce, je bezpečnosť a riadenie dynamických proce-
sov. Avšak ďalšie zodpovedajúce zariadenia budú vyžadovať 
menší rozmer a  musia priniesť vysoký výkon a  funkčnú 

Obr. 6 
Monitorovacie a časové relé spoľahlivo monitorujú prevádzkové 

parametre alebo nezávisle riadia časové sekvencie. 
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Obr. 4 
Hybridné motorové spúšťače z produktového radu 

Contactron spínajú, reverzujú a chránia motor. 

Obr. 5 
Relé PSR tvoria základ bezpečnosti 

v najmenšom priestore bez straty výkonu. 



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

phoenixcontact.sk

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Telefon: +421 2 3210 1470
Fax: +421 2 3210 1479
E-Mail: obchod.sk@phoenixcontact.com 
www.phoenixcontact.sk 

Program výrobkov

•	Puzdrá	elektroniky

•	Elektronické	spínacie	prístroje 
a riadenie motora

•	Priemyselné	Cloudové	výpočty

•	Komponenty	a systémy	poľnej	zbernice

•	Funkčná	bezpečnosť

•	HMI	a priemyselné	PC

•	V/V systémy

•	Priemyselné	osvetlenie	a signalizácia

•	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

•	Nabíjacia	technika	pre	elektromobilitu


