
Технології керування  
і програмне забезпечення  
Огляд продукції



Світ автоматизації змінюється. Запровадження цифрових та 
мережевих технологій, глобалізація ділових та технічних систем 
створюють нові ринкові вимоги. Виробники перспективних 
систем автоматизації повинні бути готові забезпечити своїм 
замовникам можливість відповідати стандартам сучасних 
технологій Інтернету речей (IoT).
Саме тому компанія Phoenix Contact створила нову унікальну 
платформу контролерів, яка дозволяє розробникам повністю 
розкрити свій творчий потенціал під час розроки технічних 
рішень автоматизації.
Інженери й конструктори більше не прив’язані до використання 
проприєтарних засобів розробки. Натомість платформа PLCnext 
Technology дозволяє користувачам виконувати програмування, 
використовуючи саме ті інструменти, які найкраще підходять 
для створення конкретної прикладної програми. Таким 
чином, наприклад, фізичні моделі можуть бути запрограмовані 
в середовищі Matlab Simulink, а потім безпосередньо 
виконуватись на контролері сімейства PLCnext Control.  
До того ж, нічого не заважає використанню програмного 
забезпечення з відкритим кодом. Користувачі можуть включати 
алгоритми або код інших програм з MS Visual Studio або  
Eclipse в стеки протоколів, написані мовою високого рівня як 
бібліотеку або комплект засобів розробки. Це також означає, 
що програмісти C/C++ можуть працювати безпосередньо 
з пристроєм без необхідності освоєння інших засобів 
програмування. І само собою зрозуміло, що створені програми 
обробляються в режимі реального часу, а також можуть 
використовуватися в поєднанні з кодом IEC 61131.
Спробуйте різноманітний світ засобів автоматизації  
Phoenix Contact та почніть дивитися на автоматизацію 
з абсолютно нової точки зору.
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Компанія Phoenix Contact є постачальником 
систем вводу/виводу та засобів автоматизації 
вже понад 25 років. У процесі реалізації 
програми системного розвитку в 1996 році 
компанія Phoenix Contact виготовила 
свої перші контролери, що дозволило 
запропонувати комплексні технічні 
рішення в галузі автоматизації. Останніми 
роками незмінно зростають вимоги щодо 
функціональності та продуктивності, відтак 
це зумовило формування вичерпного 
асортименту компонентів, який охоплює 
весь спектр контролерів – від компактних 
до високопродуктивних. Маючи більше  
20 років досвіду в галузі засобів керування, 
компанія Phoenix Contact створює провідні 
перспективні системи автоматизації.

Наш досвід для вашого успіху
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PLCnext Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Контролери Inline 

Гнучкість, підтверджена 
практикою
За простих або ускладнених умов 
практичного застосування контролери 
Inline класів продуктивності 100 і 300 
завжди забезпечать гнучке рішення 
автоматизації.

Детальнішу інформацію див. на стор. 8

Програмовані логічні модулі 

Надзвичайно компактні 
засоби керування  
та комутації
Система реле PLC logic дозволяє 
створювати економні технічні рішення 
для дрібномасштабних проектів.

Детальнішу інформацію див. на стор. 6

Високоефективні контролери 

Максимальна 
продуктивність
Високоефективні контролери класу 400 
є ідеальним засобом для вирішення 
складних завдань у галузі автоматизації. 
Це сімейство контролерів охоплює 
також версію для систем гарантування 
безпеки, а також контролер PROFINET.

Детальнішу інформацію див.  
на стор. 20

Програмний контролер 

Потужний і стабільний
Перетворіть ваш промисловий ПК 
на високопродуктивний контролер. 
Залежно від своїх вимог обирайте версії 
з розширенням для роботи в режимі 
реального часу або без нього. 

Детальнішу інформацію див.  
на стор. 24

Огляд системи:
Правильний контролер  
для будь-якого застосування

Простота розробки

• PC Worx: комплексне інженерне програмне 
забезпечення, сумісне з вимогами стандартів 
ІЕС, придатне для роботи з усіма 
контролерами компанії Phoenix Contact

• PC Worx Express: безкоштовний компактний 
аналог пакету PC Worx, який застосовують 
для програмування компактних контролерів

• PC Worx Engineer: гнучка програмна 
платформа для контролерів нового покоління

Детальнішу інформацію див. на стор. 26

Компанія Phoenix Contact пропонує 
інноваційні контролери, що визначають 
сучасні тенденції галузі, в різних класах 
продуктивності. Завдяки застосуванню 
інженерного програмного забезпечення 
PC Worx всі пристрої прості у використані 
на всіх етапах. Контролери, створені 
на основі технології PLCnext, дозволяють 
використовувати середовище розробки, 
до якого ви звикли.

PLCnext Control  

Автоматизація  
без обмежень
Технологія PLCnext Control базується 
на платформі контролерів PLCnext 
Technology і поєднує в собі безпеку 
класичних програмованих логічних 
контролерів з відкритістю сучасних 
інтелектуальних пристроїв.

Детальнішу інформацію див.  
на стор. 18

Контролери Axiocontrol 

Швидкі, прості, надійні
Контролери сімейства Axiocontrol 
класів продуктивності 1000 і 3000 
відповідають високим вимогам з погляду 
експлуатаційних характеристик 
і надійності конструкції.

Детальнішу інформацію див. на стор. 16

Мінливе обличчя автоматизації
На сьогоднішній день автоматизація переживає 
безпрецедентний зсув парадигми. Структури 
класичних систем розвиваються у взаємопов’язані 
виробничі системи глобального масштабу. Технології 
перебувають у потоці постійного вдосконалення. Тому 
разом із широкомасштабним асортиментом класичних 
контролерів для програмування за стандартом  
IEC 61131-3 тепер компанія Phoenix Contact пропонує 
технологію PLCnext, яка є відкритою платформою 
для автоматизації без обмежень.
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Автономний модуль  
№ для замовлення: 2907445/2907443 

• Технологія підключення Push-in  
або гвинт

• 16 входів/виходів, без можливості 
розширення

• Під’єднання до ПК через гніздо  
micro-USB

• Вбудований годинник реального часу
• Наявність порту для зовнішнього модуля 

пам’яті IFS-CONFSTICK

Базовий модуль  
№ для замовлення: 2907447/2907446 

• Технологія підключення Push-in  
або гвинт

• 16 входів/виходів, з можливістю 
розширення до максимум  
48 входів/виходів

• Під’єднання до ПК через гніздо  
micro-USB

• Вбудований годинник реального часу
• Наявність порту для зовнішнього модуля 

пам’яті IFS-CONFSTICK
• Можливість під’єднання до шлюзу  

PROFIBUS GATEWAY-IFS

Модуль розширення  
№ для замовлення: 2903095/2905137 

• Технологія підключення Push-in  
або гвинт

• 16 входів/виходів для розширення 
базового модуля

• До кожного базового модуля може 
бути під’єднано максимум два модуля 
розширення

Автономний модуль Базовий модуль Модуль розширення

Ви шукаєте економне технічне рішення 
у вигляді компактного контролера 
для малих електроустановок, але 
не потребуєте функціональності 
повноцінного контролера?

Модульна конструкція системи PLC 
logic дозволяє об’єднувати релейні та 
аналогові модулі з логічними функціями. 
Забезпечуйте комутацію та керування 
вхідними/вихідними сигналами у дрібних 
електроустановках за допомогою 
компактного автономного модуля. 
Завдяки комбінації базового модуля 
та двох модулів розширення можна 
вирішувати й складніші завдання. 
Програмне забезпечення Logic+  
дозволяє виконувати програмування 
інтуїтивно зрозумілим чином – без  
будь-яких спеціальних навичок у галузі 
програмування.

Програмовані логічні модулі:
Надзвичайно компактні засоби 
керування та комутації 

Програмний додаток 
PLC logic

Гнучка експлуатація за допомогою 
додатка PLC logic

Скористайтеся додатком PLC logic, який 
дозволяє легко регулювати параметри та 
повною мірою використовувати переваги 
візуалізації. Для моніторингу та керування 
кількома машинами за допомогою 
бездротового з’єднання вам буде потрібен 
лише один пристрій. Зчитуйте стан 
вхідних і вихідних сигналів, застосовуйте 
до них зміни або швидко реагуйте 
на несправності.

Інтуїтивне програмування за допомогою програми Logic+ 

Програмне забезпечення Logic+ 
є інтуїтивно зрозумілим засобом, який 
допоможе вам реалізувати свої проекти. 
Мова релейно-контактної логіки (LD) 
та діаграма функціональних блоків 
(FBD) створюються шляхом вибору 
відповідних функцій та їх поєднань 
за допомогою функції Drag & Drop. Це 
надає у розпорядження користувачу такі 
функціональні блоки:

• Базові функції: AND, OR, NOT, XOR

• Математичні функції: додавання, 
ділення, множення, віднімання, 
виведення абсолютного значення

• Визначення позитивних і негативних 
фронтів сигналу

• Тригери RS та SR

• Затримка ввімкнення і вимкнення, 
датчик імпульсів, продовження 
імпульсу, тижневий таймер

• Лічильник прямого й зворотного 

напрямку

• Аналогові та цифрові компаратори

• До завантаження доступні спеціальні 
функції, наприклад, 
розрахунок висоти Сонця

Чітке розділення елементів 
у редакторі програми, набір 
інструментальних засобів, 
перегляд компонентів 
апаратного забезпечення 
та вікно повідомлень 
забезпечують відмінну 
зручність для користувача. 
Створені програми 
можуть бути запущені 
на ПК в режимі імітації 
без під’єднання до мережі 
та можуть бути випробувані 
під час виконання. 
Численні приклади застосування 
полегшують початок практичної роботи 
з програмою.

Переваги застосування 
програмованих логічних модулів:
• Висока експлуатаційна готовність, 

яка забезпечується вставними 
комутаційними елементами

• Різноманітні варіанти комплектації, 
оскільки кожен канал може бути 
обладнаний релейним або аналоговим 
модулем відповідно до технічних умов 
замовника

• Ефективне підключення проводки 
завдяки застосуванню технології 
Push-in та спеціалізованих варіантів 
для підключення датчиків або 
виконавчих пристроїв

• Легкість реалізації проектів завдяки 
інтуїтивно зрозумілому програмному 
забезпеченню

• Експлуатація та моніторинг 
з використанням бездротового зв’язку 
за допомогою адаптера Bluetooth та 
програмного додатка PLC logic
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ILC 151 ETH № для замовлення: 2700974

• 256 кБ пам’яті для програм  
та накопичувач даних 256 кБ

• Енергонезалежна пам’ять 8 кБ
• 1 інтерфейс INTERBUS та 1  

інтерфейс Ethernet
• 8 дискр.входів і 4 дисткретних виходи
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт до 16 кбіт
• Інтегрований WEB/FTP сервер
• Функціональні можливості OPC
• Атестації для використання на морських 

установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

ILC 171 ETH 2TX № для замовлення: 
2700975

• 512 кБ пам’яті для програм та 
накопичувач даних 512 кБ

• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• 1 інтерфейс INTERBUS та 1 інтерфейс 

Ethernet
• 8 дискр.входів і 4 дисткретних виходи
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт до 36 кбіт
• Інтегрований WEB/FTP сервер
• Функціональні можливості OPC
• Атестації для використання на морських 

установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

ILC 191 ETH 2TX № для замовлення: 
 2700976 

• 1 МБ пам’яті для програм та накопичувач 
даних 1 МБ

• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• Інтегрований модуль виконання 

математичних операцій (FPU) для 
прискорення операцій з плаваючою комою

• 1 інтерфейс INTERBUS та 2 інтерфейси 
Ethernet

• 8 дискр. входів і 4 дискретних виходи
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт до  

36 кбіт
• Інтегрований WEB/FTP сервер
• Функціональні можливості OPC
• Атестації для використання на морських 

установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL
• Програмування за допомогою PC Worx/PC 

Worx Express

Контролери Inline є перевіреними 
універсальними пристроями для шаф 
керування. Ці пристрої підтримують всі 
поширені технології зв’язку, такі як  
Ethernet та мобільний зв’язок.

Окрім того, вони можуть бути розширені 
за допомогою різноманітних клем вводу/
виводу сімейства Inline.

Завдяки Modbus / TCP ці контролери 
можуть зв’язуватися з численними 
пристроями без будь-якого додаткового 
програмування, як у пасивному режимі 
(сервер Modbus), так і в активному режимі 
(клієнт Modbus). Окрім того, пам’ять може 
бути розширена за допомогою модуля 
пам’яті формату SD.

Ознайомитись з широким спектром 
варіантів клем вводу/виводу сімейства  
Inline можна, ввівши веб-код #1152 
в поле пошуку на нашому веб-сайті.

Контролери Inline класу 100:
Простий універсалізм

Стандартний ПЛК ПЛК з двома портами 
Ethernet

ПЛК з інтегрованим 
математичним 
співпроцесором (FPU)

ILC 131 ETH № для замовлення: 2700973

• 192 кБ пам’яті для програм  
та накопичувач даних 192 кБ

• Енергонезалежна пам’ять 8 кБ
• 1 інтерфейс INTERBUS та 1 інтерфейс 

Ethernet
• 8 дискретних входів і 4 дискретних 

виходи
• Точки вводу/виводу: від 2 кбіт до 10 кбіт
• Інтегрований WEB/FTP сервер
• Функціональні можливості OPC
• Атестації для використання на морських 

установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

Базовий ПЛКПереваги застосування компактних 
контролерів класу 100:
• Висока швидкість роботи завдяки 

використанню високопродуктивного 
процесора Altera NIOS II

• Максимальна гнучкість під час підключення 
входів-виходів завдяки вбудованому головному 
пристрою для промислових мереж  
та Modbus / TCP

• Розширення забезпечується додаванням 
функцій шляхом встановлення модуля пам’яті 
параметризації формату SD

• Оптимальний зв’язок з інтегрованим веб-
сервером, пристосованим для вільного 
програмування

• Універсальне використання, оскільки 
підтримуються всі загальнопоширені протоколи 
Ethernet

• Простота інтеграції в наявні мережі  
PROFINET за допомогою функціоналу  
PROFINET пристроя

ILC 131 STARTERKIT № для замовлення: 
2701835

Комплект ILC 131 дозволяє здійснити 
введення наших контролерів в експлуатацію 
без будь-яких ускладнень.

Компоненти:
• 2-канальний термінал аналогового вводу
• Потенціометр для встановлення величини 

аналогового сигналу
• 8-позиційна комутаційна колодка 

для роботи з дискретними сигналами
• Кабель Ethernet CAT5 та блок живлення
•  Компакт-диски із прикладами проектів  

та технічною документацією

Готовий комплект для 
введення в експлуатацію

ILC 151 GSM/GPRS № для замовлення:  
2700977

• Вбудований GSM/GPRS модем
• 1 інтерфейс INTERBUS та 1 інтерфейс 

Ethernet
• 512 кБ пам’яті для програм та накопичувач 

даних 512 кБ 
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• 16 дискр.входів і 4 дискретних виходи
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт  

до 16 кбіт
• Інтегрований веб/FTP сервер
• Функціональні можливості OPC
• Програмування за допомогою PC Worx/PC 

Worx Express

ПЛК з модемом
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ILC 191 ME/AN № для замовлення: 
2700074

• 8 цифрових входів і 4 цифрові виходи
• 2 аналогових входи й 2 аналогових 

виходи
• RS-232 для PS/2
• RS-485/RS-422
• 2-канальна функція широтно-імпульсної 

модуляції (5 В)
– для опосередкованого керування 
кроковим електродвигуном через сигнал 
імпульсу/напрямку
– формує прямокутні сигнали 
з керованими коефіцієнтом посилення 
імпульсу та частотою

• Джерело опорної напруги 10 В;
• Програмування за допомогою 

PC Worx/PC Worx Express

ILC 191 ME/INC № для замовлення:  
 2700075 

• 8 цифрових входів і 4 цифрові виходи
• 2 аналогових входи й 2 аналогових 

виходи
• RS-232 для PS/2
• RS-485/RS-422
• 2-канальна функція широтно-імпульсної 

модуляції (5 В)
– для опосередкованого керування 
кроковим електродвигуном через сигнал 
імпульсу/напрямку
– формує прямокутні сигнали 
з керованими коефіцієнтом посилення 
імпульсу та частотою

• • Джерело опорної напруги 10 В;
• • Програмування за допомогою  

PC Worx/PC Worx Express

Контролери Inline серії МЕ були 
розроблені з урахуванням вимог, 
що діють в галузі машинобудування. 
Ці пристрої є ідеальним рішенням 
для створення керованих приводів, 
у яких використовуються крокові 
електродвигуни або перетворювачі 
частоти.

Контролери цієї серії мають усі 
функції пристроїв ILC класу 100 
і надходять до замовників із заздалегідь 
встановленими функціями, притаманними 
машинобудівній галузі.

Це означає, що приводи та датчики 
різноманітних типів можуть бути 
підключені до контролерів без будь-
яких додаткових зовнішніх модулів. 
Залежно від версії для визначення 
положення робочого органа можуть бути 
використані аналогові або інкрементні 
вхідні канали.

Контролери Inline класу 100:
Версії для застосування  
у машинобудуванні

ПЛК для керування 
приводом

ПЛК для керування 
приводом

Контролери версії ME 
пропонують інтерфейси 
Ethernet, RS-485 або імпульс/
напрямок. Це означає, 
що керування роботою 
електродвигунів може 
здійснюватися частотними 
перетворювачами або іншою 
силовою електронікою. 
Крім того, кінцеві вимикачі 
та вимикачі початкового 
положення підключаються 
безпосередньо до контролера.
Аналогові входи  
(ILC 191 ME/AN) 
використовуються 
для визначення положення 
робочого інструмента, 
наприклад, за допомогою 
лазерної вимірювальної 
системи. Контролер  
ILC 191 ME/INC має дискретні 
входи для датчиків, до яких 
можуть бути підключені 
інкрементні енкодери.

Переваги застосування контролерів моделі МЕ:
• Відмінне співвідношення ціна/продуктивність 

з високим рівнем функціональності
• Двоканальне керування приводом 

без додаткових компонентів вводу/виводу
• Гнучкість в експлуатації завдяки 

безпосередньому підключенню крокових 
електродвигунів та перетворювачів частоти

• Висока точність визначення місцеположення 
за допомогою аналогових або інкрементних 
вхідних каналів

• Бібліотека Modbus/RTU для інтерфейсу RS-485
• Зручність реалізації технологічних операцій  

та процедур завдяки наявності бібліотеки Easy 
Motion

• Широка сумісність забезпечується наявністю 
функціональних блоків, які відповідають 
вимогам стандарту PLCopen

TD 1030T № для замовлення: 2701257

• Процесор Cortex M3 з частотою  
120 МГц

• Сенсорний TFT дисплей з діагоналлю 
7,1 см (2,8 ")

• Глибина кольору в 2 біти дозволяє 
відображати 4 кольори

• Роздільна здатність 320 х 240 пікселів 
(QVGA)

• Світлодіодне підсвічування
• Флеш-пам’ять 512 кБ, СОЗУ 96 кБ
• 1 х Ethernet (10/100 Мбіт / с), RJ45
• Містить Keil RTX (RTOS) і нано-браузер
• Ступінь захисту IP54 на передній панелі, 

IP20 на задній панелі
• Діапазон температур 0 °C...+ 50 °C

Сенсорна міні-панель

Надійне та точне керування координатною віссю

Інкрементний 
енкодер

Кінцевий 
вимикач

Лазерна вимірювальна система

Комунікаційний інтерфейс

Живлення

Кінцевий вимикач

Вимикач початкового положення

Лазерний 
промінь

Електродвигун

Силова 
електроніка

або

ILC 191 ME/AN ILC 191 ME/INC

0 10 20 30 40 50 60
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SD FLASH 2GB APPLIC A …  
 № для замовлення: 2701190

Модуль флеш-пам’яті з ліцензійним ключем 
для бібліотек функціональних блоків, 
наприклад:
• Передавання даних між контролером 

і базою даних SQL за допомогою засобів 
комунікації SQL та мови оброблення 
даних (DML)

• ІТ-бібліотека з функціями SMTP, DHCP-
клієнта, DNS та FTP-клієнта

Ліцензійні ключі для 
функціонального розширення

SD FLASH 2GB EMLOG 
 № для замовлення: 2403484

Програмне забезпечення для зчитування 
експлуатаційних даних в енергетиці 
за допомогою модульного контролера  
ILC 191 ME/AN.

• Зчитування даних вимірювальних 
приладів за допомогою імпульсів, 
аналогових значень, інтерфейсів M-bus, 
Modbus/RTU

SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC  
№ для замовлення: 2403297

SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO 
 № для замовлення: 2403298

SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO 
 № для замовлення: 2403730

Розширте функціональність свого контролера 
ILC 151 ETH або AXC 1050, перетворивши 
його на міні-контролер безпеки.

• Безкоштовно наданий доступ до програми 
SAFECONF забезпечує зручне 
конфігурування пристроїв функціональної 
безпеки без потреби використання PC Worx

• Простота налаштування та введення 
в експлуатацію завдяки застосуванню веб-
інтерфейсу

• З’єднання за протоколами Modbus і PROFI-
NET, а також функція електронної пошти 
(версія PRO)

SD FLASH 512MB MODULAR MUX  
 № для замовлення: 2701872

Програмне забезпечення для налаштування 
функції мультиплексора для двох 
контролерів ILC 171 ETH 2TX.

• Простота налаштування завдяки 
невеликій кількості з'єднань

• Бездротовий зв’язок або підключення 
через кабель Ethernet або мережу

• Не потрібно виконувати програмування

Функція мультиплексора 
для модернізації

Компактні контролери 
безпеки

Програмне забезпечення  
для зчитування  
експлуатаційних даних

Контролери компанії Phoenix Contact 
швидко й легко можуть бути адаптовані 
до будь-яких вимог за допомогою 
функціональних блоків та модулів пам’яті 
формату SD. Це означає, що у контролері 
можуть бути встановлені пам’ять 
для параметризації, ліцензії на бібліотеки 
функціональних блоків або повністю 
протестовані програмні додатки, 
без необхідності використання будь-яких 
додаткових апаратних засобів.

Функціональні блоки, призначені 
для застосування у промисловості, 
відповідають спеціальним вимогам, 
що діють у конкретних галузях, 
і забезпечують суттєві переваги 
за використання на етапах інженерно-
конструкторської розробки.

Наприклад, для швидкого та зручного 
впровадження програмних додатків 
SafetyBridge ви можете скористатися 
компонентом SD FLASH 2GB Easy 
Safe без необхідності додаткового 
програмування у середовищі PC Worx.

Функціональні блоки:
Швидке та просте розширення 
функціональності контролера

Переваги застосування функціональних блоків:
• Розширення технічного рішення 

на базі контролера з дотриманням 
індивідуальних вимог шляхом застосування 
повнофункціональних та перевірених 
програмних додатків, наприклад таких як 
даталогер або мультиплексор.

• Активація бібліотек та функціональних блоків 
за допомогою ліцензійних ключів

• Розширення пам’яті параметризації 
для багатьох застосувань

• Спрощення заміни пристрою шляхом 
перенесення даних за допомогою модулів 
пам’яті формату SD

Функція мультиплексора

Дискретний 
вхід

Дискретний 
вихід

Аналоговий
вхід

Аналоговий
вихід

Дискретний 
вхід

Дискретний 
вихід

Аналоговий
вхід

Аналоговий
вихід

Et
he

rn
et

Два міні-контролера

SD FLASH 2GB 61850  
№ для замовлення: 2400435

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 
  № для замовлення: 2400436

Програмне забезпечення для ефективної 
автоматизації об’єктів енергетики 
відповідно до вимог стандарту IEC 
61850 для розширення функціональності 
модульного контролера AXC 1050.

• Передавання та отримання повідомлень 
за протоколом GOOSE

• Зв’язок за протоколом MMS
• Автоматичне присвоєння міток часу
• Також надається ліцензійний ключ 

для бібліотеки функціональних блоків 
(лише для APPLIC A)

Автоматизація об’єктів 
енергетики відповідно до 
вимог стандарту IEC 61850

Прості у використанні готові 
функції
Наші драйвери та функціональні 
блоки можуть використовуватися 
для інтеграції в систему численних 
функцій без будь-яких зусиль 
для програмування, зокрема:
• Функціональність в сфері ІТ
• Функція RTU
• SQL-з’єднання
• Технологія керування
• Спеціальні функції, притаманні 

конкретному сектору промисловості

Інформацію про всі доступні 
функціональні блоки можна переглянути, 
ввівши веб-код #1085 у поле пошуку 
на нашому веб-сайті.

Гнучке розширення  
за допомогою модулів SD

12  PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT  13



ILC 390 PN 2TX-IB  
№ для замовлення: 2985314

• Процесор PXS 270
• 2 МБ пам’яті для програм
• 4 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 96 кБ
• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 210 кбіт
• 2 інтерфейси Ethernet/PROFINET (10/100) 

і 1 інтерфейс INTERBUS (головний/
підрядний пристрій)

• 12 дискретних входів і 4 дискретних 
виходи

• Програмування в середовищі PC Worx

Стандартний ПЛК  
з інтерфейсом INTERBUS

Контролери класу 300 забезпечують 
оптимальну продуктивність 
для вирішення завдань з автоматизації 
середнього рівня. Два порти Ether-
net з інтегрованим свічем полегшують 
підключення до вищого рівня, станції 
керування локального оператора 
або клем вводу/виводу. Вся потрібна 
інформація, наприклад, у разі введення 
контролера в роботу після заміни 
пристрою, зберігається на модулі пам’яті.

Інформацію про весь асортимент клем 
вводу/виводу сімейства Inline можна 
отримати, ввівши веб-код #1152 у поле 
пошуку на нашому веб-сайті.

Контролери Inline класу 300:
Гнучка автоматизація  
з PROFINET

Переваги застосування контролерів класу 
продуктивності 300:
• Високий рівень гнучкості завдяки розширенню 

за допомогою численних модулів вводу/виводу
• Функціонал контролера PROFINET та 

пристрою для забезпечення зв’язку 
за протоколом PROFINET

• Підтримування стандартів ІТ, зокрема FTP, 
HTTP або SNMP, забезпечує легкість інтеграції 
в наявні мережі

• Інтуїтивне програмування в середовищі  
PC Worx

ILC 350 PN № для замовлення: 2876928

• Процесор PXA 255
• 1 МБ пам’яті для програм
• 2 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 64 кБ
• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 210 кбіт
• 1 інтерфейс Ethernet/PROFINET (10/100) 

і 1 інтерфейс INTERBUS (головний 
пристрій)

• 12 дискретних входів і 4 дискретних  
виходи

• Програмування в середовищі PC Worx

Стандартний ПЛК

Автоматизація аеропортів: 
компанія FMT Aircraft Gate Support Systems AB

Модульний контролер моделі ILC 350 PN гнучко забезпечує 
безпечний перехід пасажирів через повністю автоматизований 
пасажирський місток, побудований шведським виробником FMT. 
Дані про положення одночасно передаються від центрального 
контролера PROFINET до чотирьох осей системи шлюзу, 
забезпечуючи виконання процедури стикування залежно від типу 
літальних апаратів. Це забезпечує посадку та висадку пасажирів 
у якнайшвидший спосіб.

Керування водопостачанням та водовідведенням: 
Муніципальна комунальна компанія міста Люгде, 
Німеччина

Контроль та керування технологічними процесами водопостачання 
та водовідведення в місті Люгде здійснюється за допомогою 
контролера Phoenix Contact моделі ILC 350. Зв’язок із системами 
вищого та нижчого рівнів установлюється за допомогою 
інтерфейсу Ethernet, який дозволяє використовувати OPC, Modbus 
та інші протоколи на базі ІР.

ILC 370 PN 2TX-IB/M  
№ для замовлення: 2985576 

• Процесор PXA 255
• 2 МБ пам’яті для програм 
• 4 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 96 кБ
• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт  

до 210 кбіт
• 2 інтерфейси Ethernet/PROFINET (10/100) 

і 1 інтерфейс INTERBUS (головний/
підрядний пристрій)

• 12 дискретних входів і 4 дискретних  
виходи

• Атестації для використання на морських 
установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL

• Програмування в середовищі PC Worx

Стандартний ПЛК 
з атестаціями для 
застосування на морі
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PLCnext Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

PC WORX Engineer
Programming Software

PC WORX Engineer
Programming Software

Контролери сімейства Axiocontrol 
максимальною продуктивні, легкі 
в експлуатації та пристосовані до важких 
умов промислового середовища. Основу 
для цього створюють особливо надійний 
корпус та відмінні характеристики 
електромагнітної сумісності. Разом 
з системою вводу/вивду Axioline F, 
яку також пропонує компанія Phoenix 
Contact, контролери Axiocontrol 
забезпечують максимальну швидкість 
завдяки прямому підключенню до шини.

Інформацію про весь асортимент клем 
вводу/виводу можна отримати, ввівши 
веб-код #1147 у поле пошуку на нашому 
веб-сайті.

Контролери Axiocontrol:
швидкі, надійні та прості  
у використанні

Переваги застосування контролерів 
Axiocontrol:
• Надійність завдяки міцному корпусу та високому 

рівню захисту від електромагнітних перешкод
• Підвищений рівень безпеки завдяки вбудованому 

джерелу безперебійного живлення
• Економія часу під час підключення завдяки 

застосуванню технології Push-in
• Швидкий доступ, наприклад, для діагностування, 

завдяки наявності порту USB
• Можливість розширення пам’яті для зберігання 

параметрів завдяки додатковому модулю SD

AXC 1050 № для замовлення: 2700988

• Процесор Altera NIOS II
• 1 МБ пам’яті для програм
• 2 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт до 36 кбіт
• Інтегрований математичний сопроцесор 

для операцій з плаваючою десятинною 
комою

• 2 інтерфейси Ethernet і 1 інтерфейс  
Axioline F

• Атестації для використання на морських 
установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL

• Програмування за допомогою PC Worx/
PC Worx Express

AXC CLOUD-PRO  
№ для замовлення: 2402985

• Процесор Altera NIOS II
• 1 МБ пам’яті для програм
• 2 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• 2 інтерфейси Ethernet
• Суміжно можуть бути встановлені до 63 

модулів вводу/виводу сімейства Axioline F
• Контролер PROFINET
• Шифрування TLS 1.2
• Програмування може здійснюватися 

відповідно до норм стандарту IEC 61131-3
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

AXC 1050 XC  
№ для замовлення: 2701295

• Процесор Altera NIOS II
• 1 МБ пам’яті для програм
• 2 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт до 36 кбіт
• Інтегрований математичний сопроцесор 

для операцій з плаваючою десятинною 
комою

• 2 інтерфейси Ethernet і 1 інтерфейс  
Axioline F

• Діапазон температур -40 °C...+70 °C
• Атестації для використання на морських 

установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

AXC F 2152 № для замовлення: 2404267 

• Перший контролер з двома процесорами 
ARM Cortex A9, 2 х 800 МГц

• 512 МБ пам’яті для програм
• 2 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• 2 інтерфейси Ethernet
• Суміжно можуть бути встановлені  

до 63 модулів вводу/виводу сімейства 
Axioline F

• Контролер PROFINET
• Шифрування TLS 1.2
• Програмування може здійснюватися 

відповідно до норм стандарту IEC 61131-3
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

AXC 3050 № для замовлення: 2700989

• Процесор Intel® Atom™ E660
• 4 МБ пам’яті для програм
• 8 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 128 кБ
• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 512 кбіт
• Інтегрований математичний сопроцесор 

для операцій з плаваючою десятинною 
комою

• 3 роздільних інтерфейси Ethernet/ 
PROFINET і 1 інтерфейс Axioline F

• Атестації для використання на морських 
установках: LR, BV, ABS, RINA, BSH, GL

• Програмування за допомогою PC Worx

AXC F 1050 № для замовлення: 2404701

• Процесор Altera NIOS II
• 1 МБ пам’яті для програм
• 2 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• Точки вводу/виводу: від 4 кбіт до 36 кбіт
• Інтегрований математичний сопроцесор 

для операцій з плаваючою десятинною 
комою

• 2 інтерфейси Ethernet і 1 інтерфейс  
Axioline F

• Програмування за допомогою  
PC Worx Engineer

Стандартний ПЛК

Хмарний контролер

Високопродуктивний ПЛК

Стандартний ПЛК  
для PC Worx Engineer

Надійне керування у важких умовах
Контролери серії Axiocontrol оснащені особливо міцним 
корпусом та надійними електронними компонентами. 
Замовникам також доступні контролери у версії XC, яка 
призначена для експлуатації в умовах екстремальних 
температур. Крім того, ці пристрої підходять для будівель 
та середовищ з високим рівнем перешкод, оскільки мають 
відмінні характеристики електромагнітної сумісності.

Стандартний ПЛК 
з розширеним температурним 
діапазоном

PLCnext Control:
ПЛК з технологією PLCnext
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Технологія PLCnext і PROFICLOUD:
Автоматизація без обмежень

Платформа PLCnext Technology дає 
можливість впроваджувати проекти 
з автоматизації без обмежень пропрієтарних 
систем. Ви можете вільно працювати 
зі звичними мовами програмування та 
засобами розробки, а також із програмним 
забезпеченням та додатками, які мають 
відкритий код. Незалежно від того, 
чи працюєте ви з Visual Studio, Matlab Simu-
link, Eclipse або в середовищі програмування 
IEC 61131, технологія PLCnext дозволяє 
пришвидшити процес запуску вашого 
контролера в експлуатацію та запобігає 
помилкам у базових налаштуваннях. Profic-
loud, відкрита платформа Інтернету речей 
(ІоТ) з можливістю масштабування, пропонує 
інтелектуальний зв’язок, ефективні хмарні 
послуги та вичерпний аналіз даних, і все це 
доповнюється найвищим рівнем захищеності. 
Скориставшись технологіями PLCnext  
і PROFICLOUD, ви отримаєте всі ступені 
свободи, необхідні для переходу 
до цифрового світу.

Додаткову інформацію 
про відкриту платформу 
для автоматизації 
без обмежень можна 
отримати, відвідавши веб-сайт 
phoenixcontact.com/plcnext.

Повністю та глибоко інтегрована 
концепція безпеки забезпечує максимальну 
захищеність системи. Модуль Trusted 
Platform Module (TPM) для керування 
шифруванням забезпечує захист від 
несанкціонованого доступу до даних, 
що зберігаються в системі.

Система керування користувачами та 
групами дозволяє адаптувати права доступу 
згідно з вимогами конкретного замовника, 
за винятком даних технологічного процесу. 
Всі дані передаються з використанням 
технології шифрування та аутентифікації 
TLS (Transport Layer Security).

Технології PLCnext і PROFICLOUD 
дозволяють поєднувати незалежні частини 
програми та реалізовувати додатки 
найзручнішим для вас шляхом. Додавайте 
в свої рішення автоматизації потрібні 
окремі функції.

Наявні можливості охоплюють 
використання готових хмарних сервісів 
з асортименту нашої компанії, програмних 
додатків сторонніх виробників, або 
створення спеціалізованих хмарних 
сервісів за допомогою власного комплекту 
розробки програмного забезпечення. 
Що ж до майбутніх розширень, 
то обмеженням для них є тільки ваша 
фантазія.

Технологія Proficloud допомагає вам 
обробляти та аналізувати обсяги даних 
вашої компанії, що невпинно зростають. 
Завдяки технології PLCnext ви можете 
передавати дані безпосередньо 
з контролера в Хмару. Масштабовані та 
високонадійні бази даних дозволяють 
оперативно та ефективно використовувати 
ці дані.

Скориставшись інформаційною панеллю 
на базі веб-технологій, ви можете точно 
відображати та аналізувати потрібні дані 
технологічного процесу – в будь-який час 
і в будь-якому місці.

Концепція цілісної 
захищеності

Додатки для оброблення 
великих обсягів даних за 
допомогою PROFICLOUD

Інтеграція додатківПереваги застосування технології PLCnext
• Типові для програмованих логічних контролерів 

робота в реальному часі та цілісність даних, також 
для мов високого рівня і об'єктно-орієнтованого коду

• Безмежні можливості адаптації завдяки швидкості 
й простоті інтеграції ПЗ з відкритим вихідним кодом, 
додатків і перспективних технологій

• Формування інтелектуальних мереж на базі хмарної 
технології та інтеграція наявних і перспективних 
стандартів зв’язку

• Швидкість розроблення додатків: велика кількість 
розробників працюють незалежно один від одного, 
користуючись різними мовами програмування

• Зручність інженерно-технічної розробки 
з використанням звичних інструментів програмування

Хмарні обчислення для автоматизації

Модем Захисне 
шифрування TLS Панель індикаторів

Температура Аналогові 
параметри

Інтернет

Інтернет

Дискретні параметри

Дискретні 
параметри

Аналогові параметри

Температура

Скористайтеся перевагами необмежених можливостей 
технічного рішення на основі хмарних технологій 
для безперервного передавання технологічних даних.  
Ви можете фіксувати, збирати та зберігати будь-які дані в базі 
даних, створеній на платформі Proficloud. Оперативні та 
архівні дані можуть бути відображені у вашому веб-браузері 
на інформаційній панелі.
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RFC 470S PN 3TX   
№ для замовлення: 2916794

• Процесор Intel® Celeron® 927UE
• 2 незалежні мережеві інтерфейси
• Контролер PROFINET з функцією  

PROFIsafe
• Пристрій PROFINET
• Головний пристрій INTERBUS
• Програмування логічних функцій 

гарантування безпеки за допомогою 
програмного забезпечення SafetyProg

• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 512 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx

RFC 460R PN 3TX  
№ для замовлення: 2700784

• Високий рівень експлуатаційної 
готовності завдяки резервуванню 
контролерів на базі технології PROFINET

• Процесор Intel® Celeron® M ULV 423
• 8 МБ пам’яті для програм
• 16 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 120 кБ
• 2 незалежні мережеві інтерфейси
• Контролер PROFINET
• 5дискретних входів і 3 дискретних 

виходи
• Точки вводу/виводу макс. 512 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx

Високопродуктивний  
контролер з функцією безпеки

Високопродуктивний контролер 
з функцією резервування

Якщо ваша установка характеризується 
наявністю особливих вимог до швидкодії 
контролера, то найкращим вибором є 
дистанційні контролери периферійного 
рівня класу 400 (Remote field controllers: 
RFC). Ці пристрої поєднують у собі 
високу продуктивність і привабливу 
ціну. Інтегрований дисплей діагностики 
безпосередньо на місці експлуатації 
надає інформацію щодо технологічного 
процесу й виводить повідомлення 
про помилки, пов’язані з подіями 
в системі. Перемикач з ключем 
забезпечує захист від несанкціонованого 
доступу. Якщо вам потрібно замінити 
пристрій, просто під’єднайте модуль 
флеш-пам’яті від несправного контролера 
до нового пристрою.

Високоефективні контролери  
класу 400:
для максимальної продуктивності

Переваги застосування 
високопродуктивних контролерів 
класу 400:
• Інтеграція функцій безпеки до рівня 

SIL3 в наявні системи за допомогою технології 
PROFIsafe

• Максимальна експлуатаційна готовність 
у критично важливих процесах завдяки 
резервуванню контролерів на базі технології 
PROFINET

• Дисплей високої роздільної здатності 
з простими текстовими повідомленнями 
для локальної діагностики

RFC 470 PN 3TX  
 № для замовлення: 2916600 

• Процесор Intel® Celeron® 927UE
• 8 МБ пам’яті для програм
• 16 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 240 кБ
• 2 незалежних мережевих інтерфейси
• Головний пристрій INTERBUS
• Контролер и пристрій PROFINET
• 5 дискретних входів і 3 дискретних 

виходи
• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 512 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx

Високопродуктивний 
контролер

Керування вітровими електростанціями: Nordex, Сусурлук 
(Туреччина)

Для регулювання та системного керування вітрогенераторами 
електростанції Nordex у Туреччині використовуються контролери 
RFC з функціями безпеки, виготовлені компанією Phoenix Contact. 
Ці контролери об’єднують в одному виробі функції технологічного 
контролера та ПЛК безпеки. Контролер реєструє швидкість 
вітру, щоб встановити лопать ротора на оптимальний кут, завдяки 
чому окремий вітрогенератор досягає максимальної електричної 
потужності в 2,5 МВт.

Виробництво автомобілів: AUDI AG, Брюссель

Як багаторічний системний партнер компанії AUDI AG компанія 
Phoenix Contact постачає засоби керування технологічним 
процесом заводу в Брюсселі, зокрема, для цеху виготовлення 
кузовів та встановлених в ньому конвеєрних ліній.

Як контролер для підприємства Audi в Брюсселі був обраний 
високопродуктивний пристрій серії RFC, який дозволяє 
відстежувати до 15 інтерфейсних пристроїв за допомогою 
стандартного з’єднання OPC для передавання даних. Також цей 
високопродуктивний контролер має інтерфейси PROFINET,  
INTERBUS та Ethernet.
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Високопродуктивні контролери,  
які відповідають спеціальним 
вимогам: Версії з функціями безпеки  
та резервування

Високопродуктивні контролери дають 
вам додаткові можливості для реалізації 
проектів з автоматизації, до яких 
висуваються спеціальні вимоги щодо 
безпеки та експлуатаційної готовності.

Для установок з високим рівнем безпеки 
слід застосовувати пристрої у версії 
Safety. Ви можете скористатися ними 
для інтеграції в наявні системи функцій 
безпеки до рівня SIL 3. Використання 
технології PROFIsafe зменшує витрати 
часу на монтаж. Системи, в складі яких 
застосовуються контролери з функцією 
резервування, допомагають скоротити 
простої, запровадити ефективні 
технологічні процеси, а також уникати 
потенційних небезпек, наприклад, 
у тунелях або в аеропортах. Контролери 
сімейства RFC базуються на технології 
PROFINET і завдяки технології AutoSync 
забезпечують автоматичне резервування 
системи.

Безпечний шлюз PROFINET дозволяє 
надійно здійснювати зв’язок між двома 
мережами PROFINET і являє собою два 
пристрої вводу/виводу PROFIsafe.

Стандартні вхідні-вихідні дані 
технологічних процесів передаються 
за протоколом PROFINET, а дані 
безпечного вводу/виводу передаються 
від однієї системи PROFINET до іншої 
через шлюз PROFIsafe. Таким чином, 
безпечний шлюз PROFINET дозволяє 
реалізувати незалежну від виробника 
загальносистемну функціональну 
безпеку, таку як схема аварійного 
відключення.

Система керування з функцією 
резервування складається з різних рівнів. 
Найважливішим є рівень керування, який 
має доступ до технологічного процесу. 
В цьому виконанні два компактних 
контролера синхронізовані таким чином, 
що один з них завжди контролює 
технологічний процес.

Сервер OPC забезпечує постійне 
надходження даних на рівень 
керування від контролера, який 
забезпечує цей технологічний процес. 
Для стандартизованого використання 
мережевих протоколів резервування 
компоненти вводу/виводу взаємодіють 
за протоколом PROFINET. Майже 
в усіх випадках це потребує кільцевої 
топології системи.

ПЛК з функцією 
PROFIsafe

ПЛК з функцією 
PROFIsafe

Безпечна станція вводу/
виводу

Безпечна станція вводу/
виводу

Безпечний 
виконавчий 

пристрій

Шлюз
PROFIsafe

SCADA

ПЛК

Мережа

Ввід/вивід

Пристрій 
аварійного 

відключення

Система PROFINET 
1

Система PROFINET n

• 2 незалежні мережеві інтерфейси
• Контролер PROFINET з функцією  

PROFIsafe
• Пристрій PROFINET
• Головний пристрій INTERBUS
• Програмування логічних функцій 

гарантування безпеки за допомогою 
програмного забезпечення SafetyProg

• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 512 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx

Контролер безпеки

• Високий рівень експлуатаційної 
готовності завдяки резервуванню 
контролерів на базі технології PROFINET

• Процесор Intel® Celeron® M ULV 423
• 8 МБ пам’яті для програм
• 16 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 120 кБ
• 2 незалежні мережеві інтерфейси
• Точки вводу/виводу макс. 512 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx

ПЛК PROFINET  
з функцією резервування

PROFIsafe: Безперебійний зв’язок через мережеві межі

Резервована система керування для безвідмовної експлуатації
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PC WORX SRT  
№ для замовлення: 2701680

• Програмний ПЛК, придатний 
для встановлення практично на будь-який 
звичайний або промисловий комп’ютер 
з операційною системою Windows

• 1 МБ пам’яті для програм
• 1 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 48 кБ
• Зв’язок за протоколами PROFINET, Mod-

bus/TCP та через послідовний інтерфейс 
RS-232/422/485

• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 28 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx/

PC Worx Express

Встановлення програмного забезпечення перетворює промисловий ПК в контролер
Встановлення на комп’ютер програмного 
ПЛК моделі РС WORX RT BASIC всього 
за кілька хвилин перетворює промисловий 
ПК на повноцінний контролер. В процесі 
встановлення до стандартної операційної 
системи додається розширення для роботи 
в режимі реального часу. Фактично, 
надалі програмний ПЛК працює в цьому 
середовищі реального часу. Це розширення 
захищає додаток керування від середовища 
Windows таким чином, що забезпечується 
цілісність та передбачуваність поведінки 
програмного ПЛК.

За наявності багатоядерного процесора 
одне ядро процесора використовується 
виключно програмним ПЛК. Це забезпечує 
додатковий захист керуючого додатка. 
Для цього контролера пропонуються також 
додаткові апаратні засоби, такі  
як контролери Ethernet і частина 
оперативної пам’яті.

Під час встановлення програми PC WORX 
RT BASIC створюється додатковий 
віртуальний інтерфейс Ethernet. Обмін 

даними може здійснюватися через TCP/IP 
та OPC шляхом встановлення

внутрішнього підключення між  
ОС Windows і цим контролером.

Програмний ПЛК підтримує перевірену 
систему INTERBUS та стандарти PROFINET 
і Modbus/TCP, створені на основі технології 
Ethernet. Модулі INTERBUS підключаються 

за допомогою спеціальних плат РСІ,  
які встановлюються в промисловому ПК. 
Для зв’язку зі встановленими модулями 
вводу/виводу за протоколом  
PROFINET у програмі PC WORX RT BASIC 
використовується стандартний інтерфейс 
Ethernet.

PC WORX RT BASIC  
№ для замовлення: 2700291

• Програмний ПЛК, придатний 
для встановлення на промисловий 
комп’ютер з функцією роботи в режимі 
реального часу

• 8 МБ пам’яті для програм
• 16 МБ накопичувач даних
• Енергонезалежна пам’ять 240 кБ
• Зв’язок за протоколами PROFINET, 

INTERBUS або Modbus
• Точки вводу/виводу: від 8 кбіт до 512 кбіт
• Програмування за допомогою PC Worx

Програмний ПЛК  
з розширенням для режиму 
реального часу

Програмний ПЛК  
без розширення для режиму 
реального часу

Промислові ПК для візуалізації та 
керування використовуються лише 
обмежено. Використовуйте всі 
наявні ресурси та перетворюйте свій 
промисловий ПК на повноцінний 
контролер.

Програмне забезпечення PC WORX SRT 
має низькі вимоги до апаратних засобів, 
а це дозволяє встановлювати його 
практично на будь-яких комп’ютерах 
з операційною системою Windows 
і робить його ідеальним для невеликих 
систем.

Програмне забезпечення PC WORX RT 
BASIC пропонує високу продуктивність, 
яку очікують від звичайного контролера, 
і підходить для вирішення складних 
завдань.

Програмні ПЛК:
Від промислових ПК до контролера

Переваги застосування програмного 
ПЛК RT BASIC:
• Стійка до збоїв операційна система
• Оптимальне підключення завдяки 

інтегрованому веб-серверу та підтримуванню 
всіх загальнопоширених ІТ-стандартів

• Підтримування сервера AX OPC
• Програмування, візуалізація та керування 

можуть виконуватися на одному апаратному 
комплексі

• Програмування за допомогою PC Worx
• Простота зв’язку за протоколами PROFINET  

або Modbus через інтерфейс ПК Ethernet

Машинобудування та системотехніка: 
Промисловий комп’ютер як центральний 
компонент системи

Промисловий ПК перетворюється на центральний 
блок керування, інтерфейс оператора та блок 
візуалізації вашої системи. Оскільки встановлення 
окремого фізичного контролера більше не потрібне, 
значно зменшуються витрати праці на прокладання 
електропроводки та об’єм шаф керування. Таким 
чином, PC WORX RT BASIC дозволяє створювати 
готові рішення за оптимальною вартістю.
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Connect+
Application start-up

PC WORX EXPRESS
Compact Controller Programming

LOGIC+
Compact Controller Programming

CONFIG+
INTERBUS Network Configuration

WEBVISIT
Web Visualization

VISU+ Express
HMI Visualization

DIAG+ NETSCAN
Automatic INTERBUS Diagnostic

Програмне забезпечення є ключем 
до ефективнішої автоматизації. Компанія 
Phoenix Contact пропонує програмне 
забезпечення, яке дозволяє виконувати 
будь-які завдання – від налаштування 
до експлуатації системи. Всі продукти 
відмінно взаємодіють між собою 
і вражають своїми інноваційними 
функціями та інтуїтивно зрозумілою 
організацією. Програмні засоби 
та бібліотеки, а також інтерфейси 
та драйвери – все це складає ваш 
ефективний, багатофункціональний 
інструмент для вирішення будь-яких 
завдань у галузі автоматизації.

Програмне забезпечення:
Технічні рішення для всіх етапів 
проектно-конструкторських робіт

Від планування… … до програмування… … і експлуатації системи 

Експлуатація 
системи

ВізуалізаціяПрограмування
Параметризація/ 
Налаштування

Імітація/  
Планування

ПЗ для проектування  
та виготовлення маркування

Програмування компактних логічних 
модулів

Візуалізація SCADA Введення системи в експлуатацію

Діагностика мережі

Автоматизована діагностика INTERBUS

Комунікаційний інтерфейс

Перевірка дротових підключень 
Axioline 

Візуалізація людино-машинного 
інтерфейсу

Візуалізація на базі веб-технологій

Програмування ПЛК

Програмування компактних 
контролерів

Програмування компонентів безпеки

ПЗ для моделювання 
бездротового зв’язку  

ПЗ для проектування станцій 
вводу/виводу

Налаштування компонентів 
безпеки

Налаштування мереж  
INTERBUS

Переваги застосування програмного забезпечення 
Phoenix Contact для автоматизації
• Мінімальні витрати на розробку проекту завдяки 

взаємозалежним програмним засобам
• Швидкий запуск завдяки функціям симуляції та 

діагностики
• Висока експлуатаційна готовність системи завдяки 

швидкому усуненню несправностей за допомогою 
ефективних діагностичних інструментів

• Придатність для універсального використання 
завдяки програмним бібліотекам для різних галузей 
промисловості

Детальнішу інформацію про ці 
продукти ви знайдете на наступних 
сторінках.

     Організація процесу інженерно-технічного забезпечення
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Від простих завдань з компактними 
контролерами до складної системи 
автоматизації з високопродуктивними 
контролерами – ви завжди знайдете 
правильний програмний продукт 
для програмування своєї технологічної 
установки. Всі контролери, виготовлені 
компанією Phoenix Contact, можуть бути 
повністю запрограмовані за допомогою 
програмного забезпечення PC Worx, яке 
поєднує в собі функції програмування 
згідно з IEC 61131, налаштування 
промислових шин та систему 
діагностики. Для швидкої реалізації 
дрібних завдань з автоматизації на основі 
компактних контролерів ми також 
пропонуємо безкоштовне програмне 
забезпечення PC Worx Express.

Програмне забезпечення
Спеціалізоване програмування систем 
автоматизації

PC WORX EXPRESS   
№ для замовлення: 2988670

• Програмування для модульних 
компактних контролерів класу 100  
та AXC 1050

• Налаштування системи автоматизації
• Параметризація модуля INTERBUS
• Підтримуються мови програмування:  

FBD, LD, ST
• 128 кБ вхідних/ вихідних даних (комб.)
• Можна завантажити безкоштовно

SAFETYPROG

– BASIC  № для замовлення: 2700443 
– ADVANCED   

№ для замовлення: 2700441 
– PROFESSIONAL   

№ для замовлення: 2700442

• Програмування систем безпеки з метою 
розроблення додатків для контролерів 
безпеки

• Програмування здійснюється на підставі 
стандарту IEC 61131-3 та відповідає 
вимогам щодо безпеки, визначеним 
у стандарті IEC 61508

PC WORX  

– DEMO  № для замовлення: 2985725  
– BASIC LIC  № для замовлення: 2985275  
– PRO LIC  № для замовлення: 2985385

• Програмування контролерів  
Phoenix Contact

• Налаштування та діагностика мережі
• Підтримуються численні мови 

програмування: IL, FBD, LD, ST, SFC, FFLD

Connect+

• Простота початкового налаштування 
контролерів компанії Phoenix Contact

• Простота введення в експлуатацію  
та налаштування параметрів у проектах 
з автоматизації

• Легкість розширення за допомогою 
додаткових бібліотек (наприклад, 
для налаштування віддалених станцій 
відповідно до вимог IEC 60850-5-104)

• Створення та відновлення резервних 
копій проектів

Прості у використанні готові 
функції
Наші драйвери та функціональні 
блоки можуть бути інтегровані 
у вашу систему без будь-якого 
додаткового програмування, а саме:
• ІТ функціональність
• Функції RTU
• Підключення SQL
• Функції керування
• Спеціальні функції для конкретної 

галузі промисловості

Інформацію про всі доступні 
функціональні блоки можна 
переглянути, ввівши веб-код #1085 
у поле пошуку на нашому веб-сайті.

LOGIC+  

• Інтуїтивне програмування компонентів 
сімейства PLC logic

• Функціональна блок-схема або релейно-
контактна схема

• Численні інтегровані функціональні блоки
• Доступні для завантаження спеціальні 

функціональні блоки
• Функція перегляду апаратних засобів 

у програмі
• Безкоштовне програмне забезпеченя

Програмування 
компактних контролерів

Програмування 
компонентів безпеки

Програмування ПЛК

Програмне забезпечення  
для введення в експлуатацію 
та технічного обслуговування

Програмування логічних 
модулів

Переваги застосування програмного 
забезпечення PC Worx
• Стандартизоване програмування контролера 

завдяки підтримці всіх мов за стандартом IEC 
61131-3

• Зручність керування пристроєм завдяки 
вбудованим засобам налаштування та адресації 
протоколів PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS 
і Modbus / TCP.

• Легкість редагування вихідного коду завдяки 
автоматичному завершенню з функцією  
IntelliSense

• Зменшення часу запуску завдяки всебічним 
механізмам налагодження

• Завдяки інтегрованому середовищу 
моделювання ви можете перевірити свою 
програму без наявності апаратних контролерів

Інтуїтивно зрозумілі засоби редагування

Процедура програмування в PC Worx спрощується 
за допомогою численних редакторів. Підсвічування 
синтаксису покращує зручність зчитування команд 
і змінних шляхом відображення різних елементів, 
зокрема ключових слів, різними кольорами. Функція 
IntelliSense автоматично заповнює імена змінних, 
а також елементи структурних та функціональних 
блоків.
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Розширюйте візуалізацію вашої системи 
на смартфони або планшети за допомогою 
додатка Visu+ mobile. Ви можете 
створювати гнучкі моделі керування  
та моніторингу, оскільки додаток Visu+ 
mobile забезпечує вам доступ до системи 
в будь-який час і з будь-якого місця.

Для того, щоб додаток був активований 
на численних пристроях, таких як 
сенсорні панелі Phoenix Contact, 

необхідна додаткова ліцензія Visu+. 
Для промислових ПК з чинною 
ліцензією на Visu+ потрібно просто 
оновити програмне забезпечення, 
скориставшись доповненням 
до функції веб-
ліцензування.

Експлуатація та моніторинг за допомогою інтелектуальних пристроїв

Незалежно від того, де знаходиться 
оператор – у центральній кімнаті 
керування, у виробничій зоні або 
безпосередньо біля машини, ефективна 
автоматизація вимагає належної 
візуалізації. Зокрема, ергономіка  
та зовнішня привабливість надають 
візуалізації властивості живої реклами 
вашого сучасного обладнання.

Скористайтеся широким асортиментом 
наших компонентів для всіх завдань 
з експлуатації та моніторингу. Компанія 
Phoenix Contact пропонує програмне 
забезпечення для вирішення будь-якого 
практичного завдання та універсального 
використання на пристроях  
людино-машинного інтерфейсу  
та промислових ПК.

Програмне забезпечення:
Швидкий огляд системи завдяки 
візуалізації

VISU+ 2 № для замовлення: 2988544

• Візуалізація SCADA з підключенням 
до контролера за допомогою OPC або 
драйвера

• Ефективне вирішення інженерно-
конструкторських завдань

• Сигналізація та обробка подій, функції 
реєстрації даних, відображення трендів 
та інтегрованої звітності

• Простота підключення до баз даних та 
систем планування ресурсів підприємства 
(ERP)

VISU+ 2 EXPRESS  
№ для замовлення: 2402774

• Відсутність ліцензійних платежів
• Економія часу та витрат завдяки 

спрощеному інтерфейсу користувача
• Візуалізація людино-машинного 

інтерфейсу з підключенням 
до контролера за допомогою OPC або 
драйвера

• Сигналізація та обробка подій, функції 
реєстрації даних, відображення трендів 
та інтегрованої звітності

VISU+ mobile

• Зручність: використовуйте для візуалізації 
смартфони або планшети

• Функції SCADA, зокрема відображення 
трендів або обробка попереджувальних 
сигналів, доступні тепер також 
на мобільних пристроях та панелях 
оператора

• Легкість встановлення через Google Play 
Store або Apple App Store

• Високий рівень продуктивності 
та масштабованості: максимальна 
конфігурація дозволяє експлуатувати 
до 100 клієнтів

• Легкість налаштування: всі конфігурації 
реалізовані в середовищі розробки Visu+

WEBVISIT 6 
– EXPRESS  № для замовлення: 2700954 
– BASIC  № для замовлення: 2700948 
– PRO  № для замовлення: 2700949

• Редактор візуалізації
• Дозволяє швидко створювати інтерфейси 

користувача
• Легкість у використанні
• Оптимально інтегрується в робочий 

процес завдяки сумісності даних  
з PC Worx та PC WORX EXPRESS

Візуалізація SCADA Візуалізація людино-
машинного інтерфейсу

Додаток для візуалізації

Веб-візуалізаціяПрограмний продукт Visu+ пропонує 
численні функції:
• Експлуатація та моніторинг
• Запис/відображення трендів
• Сигналізація
• Реєстрація даних
• Звітність

Переваги для вас: завдяки функціональності 
SCADA програма Visu+підтримує загальні 
стандарти форматів даних та зв’язку.

Візуалізація в системах класу SCADA 
за допомогою Visu+

Візуалізація, що здійснюється за допомогою функцій 
SCADA, створює відмінне враження завдяки 
універсальності та можливості масштабування.  
Ці функції застосовуються, коли потрібно забезпечити 
експлуатацію та моніторинг складних машин, систем 
або автоматизованих процесів.
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Ефективне з погляду економії 
виробництво вимагає максимальної 
експлуатаційної готовності обладнання. 
Компанія Phoenix Contact пропонує 
програмні засоби, що не тільки 
дозволяють швидко вводити систему 
в експлуатацію, але й також ефективно 
налаштовувати параметри пристроїв, 
здійснювати моніторинг мережі та 
швидко діагностувати несправності 
з будь-якого місця. Ці програмні 
продукти підходять для мереж  
PROFINET або INTERBUS, а також 
можуть застосовуватися в системах 
нижчого рівня, таких як HART або  
IO-Link.

Інструментальний засіб налаштування 
захисту має широкий спектр функцій 
для ефективного конфігурування систем, 
створених на основі мереж INTERBUS  
та Ethernet.

Програмне забезпечення:
Інструментальні засоби для максимальної 
експлуатаційної готовності

DIAG+  № для замовлення: 2730307

• Широкі діагностичні функції для мережі 
PROFINET

• Швидка локалізація несправностей
• Контроль якості передавання 

у волоконно-оптичній лінії
• Зчитування діагностичних архівів 

контролера
• Чітке двовимірне ілюстрування мереж 

PROFINET
• Поради щодо усунення несправностей

CONFIG+  № для замовлення: 2868059

• Зчитування та порівняння реальної  
та налаштованої топології

• Призначення адреси шляхом  
drag-and-drop або в повністю 
автоматичному режимі

• Налаштування параметрів кількох 
головних плат та плат контролерів 
в одному проекті

• Призначення IP-адреси через сервер 
BOOTP

• Налаштування параметрів пристроїв 
сторонніх виробників за допомогою 
технології FDT/DTM

• Функція моніторингу для перевірки 
дротових підключень

Програмне забезпечення 
для діагностики

Програмне забезпечення 
для налаштування

Переваги застосування програми Diag+:
• Оптимальна пристосованість до мереж  

PROFINET
• Відображення помилок у мережі та поточного 

стану контролерів та пристроїв
• Профілактична діагностика, наприклад, 

моніторинг якості передавання у волоконно-
оптичних лініях

• Відображення простих текстових повідомлень, 
підказок щодо усунення несправностей або 
інформації про тип пристрою

• Зчитування та відображення повідомлень 
з архівів повідомлень контролера

Детальна діагностика системи 
за допомогою Diag+
Подання топології мережі Ethernet/ 
PROFINET в середовищах PC Worx та Diag+ 
з інтегрованими функціями діагностики  
PROFINET чітко відображає доступність 
в режимі он-лайн, статистику помилок, підказки 
про допомогу та докладну інформацію 
про пристрій.

Комплексна діагностика мереж PROFINET за допомогою програми Diag+

Diag+ є спеціально розробленим 
діагностичним програмним 
забезпеченням, адаптованим 
для мереж PROFINET, яке повідомляє 
як про помилки в мережі, так 
і про фактичний стан пристроїв 
та засобів керування. Функції 
профілактичної діагностики, в тому 
числі контроль якості передавання 
у волоконно-оптичних лініях мереж 
PROFINET, підвищують ступінь 
експлуатаційної готовності системи.

Численні функції надійної діагностики, 
інформування про стан, робочі 
функції, прості текстові повідомлення 
та можливості загального огляду 
забезпечують швидке введення 
в експлуатацію, локалізацію помилок, 
а також полегшують орієнтування 
в системах PROFINET та INTERBUS.

Огляд топології Ethernet Інформація про стан 
ПЛК та діагностика

Діагностика  PROFIsafe

Діагностика PROFINET 
(волоконно-оптична мережа)

Діагностика PROFINET

Волоконно-оптична мережа
PROFINET
Ethernet

Статистика портів Ethernet
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PC WORX Engineer
Programming Software

Переваги застосування програмного 
забезпечення PC Worx Engineer:
• Економія часу та витрат, завдяки швидшому 

та повністю інтегрованому програмуванню 
в єдиному інтерфейсі

• Зменшення витрат часу на проектування та 
навчання завдяки оптимізованому інтерфейсу 
користувача

• Захист інвестицій завдяки використанню 
перспективних технологій та відкритих 
інтерфейсів

• Гнучке проектування завдяки інтеграції окремих 
додаткових функцій

• Спрощення процесу проектування завдяки 
можливості багаторазового використання  
та об’єктно-орієнтованому програмуванню

PC Worx Engineer - це гнучка 
програмна платформа для нового 
покоління контролерів Phoenix Con-
tact. Вона поєднує в собі всі основні 
функції, необхідні для налаштування, 
програмування, візуалізації та діагностики. 
Додаткові функції та інтерфейси 
можна легко інтегрувати за допомогою 
функціональних додаткових модулів.

Це інноваційне програмне забезпечення 
вражає своїм привабливим дизайном, 
об’єктно-орієнтованим програмуванням 
та оптимізованими інтерфейсами 
користувача.

Програмне забезпечення: Одна 
модульна платформа для вирішення всіх 
ваших інженерних завдань

Сумісні контролери:

AXC F 1050 –  

Стандартний ПЛК для програмування згідно  

з IEC 61131-3

AXC F 2152 –  
Відкритий контролер з технологією PLCnext

Додаткову інформацію див. на стор. 16

Експлуатація 
системи

ВізуалізаціяПрограмуванняКонфігурація

Опціональне розширення

Базова версія є безкоштовною і може 
бути розширена шляхом встановлення 
ліцензованих додаткових модулів, 
таких як модулі безпеки або візуалізації. 
Використовуйте ці додаткові модулі 
для швидкого та простого створення своєї 
індивідуальної версії програми  
PC Worx Engineer.

Відобра-
ження 
трендів

Сигналізація

SFC+ Базові 
функції 
безпеки

C#
IEC 61850

Керування 
вихідним 

кодом Сервісні 
програми

Від конфігурування…  до програмування і експлуатації системи
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Safety FB’s

IEC 61850
SFC+

Application
Control

Code
Analysis

Alarming

Safety
Basics

Service 
Programs

Trending

C#

Source Code
Management

Діагностика

Програма PC Worx Engineer пропонує централізовані можливості 
для діагностики: панель контролера. З цієї панелі користувачі 
можуть контролювати загальний стан своєї установки. Вони 
можуть визначити наявність достатніх резервів або перевищення 
чинних обмежень. Функціональні можливості програми 
дозволяють перевіряти топологію мережі PROFINET в режимі 
он-лайн, відображаючи помилки чи відмінності від даних, які 
зберігаються в діагностичному архіві.

Візуалізація

Програмний продукт PC Worx Engineer оптимізовано 
для створення сучасних рішень з візуалізації. Вже знайомі 
принципи роботи інших редакторів полегшують початок роботи 
з програмою. Що стосується технології, то засоби візуалізації, 
інтегровані в PC Worx Engineer, базуються на відкритих 
стандартах, таких як HTML5 та JavaScript. Від користувача 
не потрібно жодних навичок роботи з веб-технологіями. Це 
програмне забезпечення пропонує безліч символів і шаблонів, 
і може бути відповідно розширене в кожному конкретному 
випадку.

Конфігурація

З використанням цієї нової інженерної платформи конфігурування 
рішення з автоматизації стає швидким та інтуїтивно зрозумілим. 
Платформа забезпечує основні налаштування контролера,  
а також можливість створення таких мереж, як PROFINET,  
або ж налаштування локальних модулів вводу/виводу. Для мереж 
PROFINET також передбачений зручний редактор топології.

Програмування відповідно до IEC 61131-3

Це програмне забезпечення підтримує програмування мовами 
структурованого тексту (ST), релейно-контактних схем (LD), 
функціональних блок-схем (FBD) та послідовних функціональних 
схем (SFC). У разі використання графічних мов програмування 
користувач може вибирати між мережевим або вільним графічним 
програмуванням. За бажанням мови можуть бути змішані

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для всього процесу розробки

Глибока інтеграція окремих елементів 

у програмну платформу PC Worx 

Engineer забезпечує деякі важливі 

переваги. До них належать запобігання 

виникненню помилок, скорочення 

вартості та значно менші витрати часу, 

потрібні для створення програми.

Платформа пропонує вам чітко 

структурований інтерфейс і відображає 

лише ті функції, які вам потрібні 

для виконання поставленого завдання.

Програмне забезпечення: Одна модульна 
платформа для вирішення всіх ваших 
інженерних завдань

PC WORX ENGINEER 7 

                   № для замовлення: 1046008  

• Програмування контролерів  
Phoenix Contact нового покоління

• Програмування згідно з IEC 61131-3
• Комплексна інженерно-конструкторська 

розробка: налаштування, програмування, 
візуалізація та діагностика

• Безкоштовне завантаження та ліцензійні 
додаткові модулі доступні на веб-сайті 
phoenixcontact.com

Модульна програмна 
платформа

Керування 
вихідним кодом

Трендінг

Керування 
установкою

Сигналізація

Функціональні 
блоки безпеки

Аналіз 
коду

Сервісні 
програми
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Ethernet

Незалежно від того, де ви знаходитеся 
і яке завдання потрібно вирішити, 
яке технологічне рішення ви шукаєте 
для досягнення поставленої мети або 
які продукти ви хотіли б використати, 
наші фахівці завжди знаходяться 
поруч. Завдяки нашій гнучкій концепції 
обслуговування ми надаватимемо вам 
підтримку в будь-яких питаннях щодо 
засобів автоматизації – від програм 
і систем до питань захисту та безпеки 
промислових систем. Наші фахівці 
мають вичерпний обсяг знань та 
досвіду в галузі технологій автоматизації 
для промисловості. В поєднанні 
з широким асортиментом виробів 
компанії Phoenix Contact це означає, 
що ми завжди зможемо підібрати для вас 
оптимальне технічне рішення.

Зв’яжіться з нашою компанією 
для отримання додаткової інформації.

Сервіс та підтримка: 
Наші послуги для вашого успіху

Інженерно-конструкторське 
забезпечення 

Навчання та семінариКонсультування 

Ми завжди готові порадити вам найкращий 
спосіб проектування та оптимізації вашої 
машини або системи, поділившись досвідом 
своїх фахівців у галузі системотехніки  
та автоматизації.

Технологічна платформа та система
Формуючи оптимальний вибір для вирішення 
вашого практичного завдання, ми об’єднуємо 
функції контролю, візуалізації, протокол  
PROFINET та інші комунікаційні протоколи.

Захист промислових систем
Незалежно від того, чи потрібно вам 
створити захищені від несправностей 
мережі, моделі захищеного віддаленого 
обслуговування або високопродуктивні 
бездротові мережі – ми завжди знайдемо 
для вас правильне технічне рішення.

Безпека
Ми надаємо поради стосовно виконання 
всіх вимог Директиви ЄС щодо машин, 
механізмів та машинного устаткування, та 
забезпечуємо підтримку протягом всього 
процесу приймання. Ми надаємо пропозиції 
щодо вдосконалення наявних машин, а також 
забезпечимо підтримку у виконанні вимог 
безпеки, які стосуються систем обробної 
промисловості.

На всіх етапах реалізації власного проекту 
ви можете скористатися нашим досвідом 
та нашою мережею фахівців з інженерно-
технічного забезпечення проектів та 
системних партнерів.

Технологічна платформа та система
Ми забезпечуємо підтримку протягом всього 
процесу реалізації вашої технологічної 
платформи або в разі часткового застосування 
компонентів виробництва компанії  
Phoenix Contact.

Захист промислових систем
Ми надаємо технічну підтримку під час 
налаштування та запуску вашої мережі, 
а також демонструємо можливості 
для оптимізації.

Безпека
Ми надаємо технічну підтримку протягом 
всього процесу реалізації проекту, починаючи 
від оцінки цілісності системи безпеки 
та програмування контролера безпеки 
до атестації та затвердження. На основі 
шаблонів документів, які відповідають 
чинним стандартам та директивам, ми 
створимо для вас технічну документацію 
для підтвердження безпеки ваших машин.

Завдяки нашим комплексним навчальним 
пакетам та досвіду наших тренерів ви 
завжди будете отримувати найсучаснішу 
інформацію. Ми готові надавати учбові курси, 
які максимально відповідатимуть вашим 
індивідуальним потребам.

Технологічна платформа та система
Незалежно від того, яким є завдання – 
проектування, реалізація чи діагностика, ми 
завжди запропонуємо належний навчальний 
пакет, який забезпечить відповідь на будь-яке 
питання щодо наших технологій керування  
та візуалізації.

Захист промислових систем
Відповідне навчання та практичні 
заняття допоможуть вам та вашим 
співробітникам відповідально підходити 
до створення мереж, стійких до виникнення 
несправностей.

Безпека
Ми підготуємо вас до виконання всіх вимог 
Директиви ЄС щодо машин, механізмів та 
машинного устаткування EN ISO 13849-1;  
SISTEMA, життєвого циклу безпеки; 
IEC 61511 та PROFIsafe; якщо бажаєте, 
навчальний семінар може бути виїзним.

Звертайтеся за телефоном, через віддалений доступ 
або на веб-сайт: компанія Phoenix Contact завжди на 
зв’язку.

Технологічна платформа, системи та захист 
промислових систем:

Цілодобова гаряча лінія: 
+ 49 (0) 52 81 9 46 28 88

Електронна пошта:  
automation-service@phoenixcontact.com

Безпека 

Цілодобова гаряча лінія: 
+ 49 (0) 52 81 9 46 27 77

Електронна пошта:  
safety-service@phoenixcontact.com

Функціональна 
безпека

КонтролерЗахист 
промислових 

систем

Візуалізація

Комплексні 
рішення

Переваги
• Короткий час реакції завдяки глобальній мережі 

фахівців з обслуговування
• Економія часу та ресурсів забезпечується 

наданням комплексних консультацій для всієї 
вашої системи

• Доступ до всього масиву фахових знань 
завдяки широкому спектру послуг з 
консультування та навчання 

Система

Технологічна платф
орм

а

Б
ез

пе
ка

Захист
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Таблиці вибору та технічних даних

Програмовані логічні модулі
PLC logic

Модульні контролери
(клас 100)

PLC-V8C SAM PLC-V8C BM ILC 131 ETH ILC 151 ETH ILC 151 GSM/
GPRS

2905136 2905135 2700973 2700974 2700977

О
сн

о
вн

і д
ан

і

Процесор ARM Cortex-M3 Altera Nios II Altera Nios II

Тактова частота 96 МГц 64 МГц 64 МГц

Пам’ять для програм 256 кБ 192 кБ 256 кБ 512 кБ

Накопичувач 12 кБ 192 кБ 256 кБ 512 кБ

Енергонезалежна 
пам’ять 108 байт 8 кБ 8 кБ 48 кБ

Точки вводу/виводу 16 кбіт 16 кбіт ... 48 кбіт 2 кбіт ... 10 кбіт 4 кбіт ... 16 кбіт

Засіб програмування Logic+ PC Worx / PC Worx Express PC Worx / PC Worx Express

Діапазон температур -20 °C…+45 °C -25 °C ... +55 °C -25 °C... +55 °C -25 °C... +55 °C

IN
T

E
R

-
B

U
S

Локальна шина для 
пристроїв - 63 63

Загалом пристроїв - 63 128

P
R

O
FI

-
N

E
T Пристрій (контролер) - - -

Пристрій Так Так Так

M
od

bu
s/

T
C

P

Пристрій (клієнт) - 4 8

Сервер - Так (FW 4.42 або вище) Так (FW 4.42 або вище)

П
ря

м
і в

хо
д

и/
ви

хо
д

и

Дискретні входи/
виходи 8/8 8/4 8/4 16/4

Аналогові входи/
виходи 2/0 - -

Вхід інкрементного 
енкодера - - -

Лічильники - - -

Виходи ШІМ або імп./
напрямку - - -

Ін
те

рф
ей

си

Інтерфейс Ethernet - 1 1

Інтерфейс RS-232 - 1 1 -

Інтерфейс RS-485 - - -

Хост USB - - -

Micro USB B 1 - -

П
ам

’я
ть

 
па

ра
м

ет
рі

в

Вставний модуль Так SD (до 2 ГБ) SD (до 2 ГБ)

Ліцензійний ключ Так Так Так

Модульні контролери
(клас 100)

Модульні контролери
(клас 300)

ILC 171 ETH 
2TX

ILC 191 ETH 
2TX

ILC 191 ETH ME/
AN

ILC 191 ETH ME/
INC ILC 350 PN ILC 370 PN 

2TX-IB/M
ILC 390 PN 

2TX-IB

2700975 2700976 2700074 2700075 2876928 2985576 2985314

О
сн

о
вн

і д
ан

і

Процесор Altera Nios II Altera Nios II PXA 255 PXA 255 PXA 270

Тактова частота 64 МГц 64 МГц 400 МГц 400 МГц 624 МГц

Пам’ять для 
програм 512 кБ 1 МБ 1 МБ 2 МБ 2 МБ

Накопичувач 512 кБ 1 МБ 2 МБ 4 МБ 4 МБ

Енергонезалежна 
пам’ять 48 кБ 48 кБ 64 кБ 96 кБ 96 кБ

Точки вводу/виводу 4 кбіт ... 36 кбіт 4 кбіт ... 36 кбіт 8 кбіт ... 210 кбіт

Засіб 
програмування

PC Worx / PC 
Worx Express PC Worx / PC Worx Express PC Worx

Діапазон 
температур -25 °C … +55 °C -25 °C ... +55 °C -25 °C... +55 °C

IN
T

E
R

-
B

U
S

Локальна шина для 
пристроїв 63 63 63

Загалом пристроїв 128 128 512

P
R

O
FI

-
N

E
T

Пристрій 
(контролер) - - 100

Пристрій Так Так Так

M
od

bu
s/

T
C

P

Пристрій (клієнт) 16 16 -

Сервер Так (FW 4.42 
або вище) Так (FW 4.42 або вище) -

П
ря

м
і в

хо
д

и/
ви

хо
д

и

Дискретні входи/
виходи 8/4 8/4 12/4

Аналогові входи/
виходи - - 2/2 - -

Вхід інкрементного 
енкодера - - - 2 -

Лічильники - - - 2 -

Виходи ШІМ або 
імп./напрямку - - 2 -

Ін
те

рф
ей

си

Інтерфейс Ethernet 2 2 1 2 2

Інтерфейс RS-232 1 1 1

Інтерфейс RS-485 - - 1 -

Хост USB - - -

Micro USB B - - -

П
ам

’я
ть

 
па

ра
м

ет
рі

в

Вставний модуль SD (до 2 ГБ) SD (до 2 ГБ) CF (до 2 ГБ), потрібна для роботи

Ліцензійний ключ Так Так Так
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Таблиці вибору та технічних даних

Програмний ПЛК Високопродуктивні контролери

PC WORX SRT PC WORX RT  
BASIC RFC 460R PN 3TX RFC 470 PN 3TX RFC 470S PN 3TX

2701680 2700291 2700784 2916600 2916794

О
сн

о
вн

і д
ан

і

Процесор Залежно від промислового ПК, який 
використовується

Intel® Celeron® M 
ULV 423 Intel® Celeron® 927UE

Тактова частота Залежно від промислового ПК, який 
використовується 800 МГц 1.50 ГГц

Пам’ять для 
програм 1 МБ 8 МБ 8 МБ

Накопичувач 1 МБ 16 МБ 16 МБ

Енергонезалежна 
пам’ять 48 кБ 240 кБ 120 кБ 240 кБ

Точки вводу/виводу
8 кбіт ... 28 кбіт (залежно 

від промислового ПК, 
який використовується)

8 кбіт ... 512 кбіт (залежно 
від промислового ПК, який 

використовується)
макс. 512 кбіт 8 кбіт ... 512 кбіт

Засіб 
програмування

PC Worx / PC Worx 
Express PC Worx PC Worx

Діапазон 
температур

Залежно від промислового ПК, який 
використовується 0 °C ... +45 °C (до +55 °C з вентилятором)

IN
T

E
R

B
U

S Локальна шина для 
пристроїв - - - -

Загалом пристроїв -
512 (додатково може 

бути розширено платою 
PCI-SC)

- 512

P
R

O
FI

-
N

E
T

Пристрій 
(контролер) макс. 10 макс. 256 256

Пристрій Так - Так

M
od

bu
s/

T
C

P

Пристрій (клієнт) 32 -

Сервер - -

A
xi

o Локальна шина для 
пристроїв - - -

П
ря

м
і в

хо
д

и/
 

ви
хо

д
и

Дискретні входи/
виходи 3/3 (тільки в BPC Mini) - - 5/3

Лічильники - -

Виходи ШІМ або 
імп./напрямку - -

Ін
те

рф
ей

си

Інтерфейс Ethernet і 3

Інтерфейс RS-232 і - - 1

Інтерфейс RS-485 - -

Хост USB - 1 2

Micro USB B - -

П
ам

’я
ть

 
д

ля
 

па
ра

м
ет

рі
в

Вставний модуль - CF (до 2 ГБ), потрібно для роботи

Ліцензійний ключ - Так

Модульні контролери
(клас 1000)

Модульні контролери
(клас 3000)

AXC 1050 AXC 1050 / XC AXC F 1050 AXC F 2152 AXC 3050

2700988 2701295 2404701 2404267 2700989

О
сн

о
вн

і д
ан

і

Процесор Altera Nios II Altera Nios II ARM Cortex-A9 Intel® Atom™ E660

Тактова частота 100 МГц 100 МГц 2 x 800 МГц 1.30 ГГц

Пам’ять для 
програм 1 МБ 1 МБ 512 МБ (ОЗУ) 4 МБ

Накопичувач 2 МБ 2 МБ 2 ГБ (модуль SD) 8 МБ

Енергонезалежна 
пам’ять 48 кБ 48 кБ 128 кБ 128 кБ

Точки вводу/виводу 4 кбіт .    .. 36 кбіт 4 кбіт ... 36 кбіт 4 кбіт ... 36 кбіт 4 кбіт ... 36 кбіт

Засіб 
програмування PC Worx / PC Worx Express PC Worx Engineer PC Worx Engineer, Eclipse, 

Matlab Simulink, Visual Studio PC Worx

Діапазон 
температур -25...+60 °C -40...+70 °C -25...+60 °C -25...+60 °C -25...+60 °C

IN
T

E
R

-
B

U
S

Локальна шина для 
пристроїв - - - -

Загалом пристроїв - - - -

P
R

O
FI

-
N

E
T

Пристрій 
(контролер) 16 (за вибором) 16 (за вибором) 256 (за вибором) 256

Пристрій За вибором За вибором За вибором Так

M
od

bu
s/

T
C

P

Пристрій (клієнт) 16 16 - 32

Сервер - - - -

A
xi

o Локальна шина для 
пристроїв 63 63 63 63

П
ря

м
і в

хо
д

и/
 

ви
хо

д
и

Дискретні входи/
виходи - - - -

Лічильники - - - Так

Виходи ШІМ або 
імп./напрямку - - - -

Ін
те

рф
ей

си

Інтерфейс Ethernet 2 2 2 3

Інтерфейс RS-232 - - - -

Інтерфейс RS-485 - - - -

Хост USB - - - 1

Micro USB B 1 1 USB-C 1

П
ам

’я
ть

 д
ля

 
па

ра
м

ет
рі

в

Вставний модуль SD (до 2 ГБ) SD (до 2 ГБ) SD FLASH 2 ГБ PLCNEXT 
MEMORY SD (до 2 ГБ)

Ліцензійний ключ Так Так Так Так
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Повну інформацію про весь асортимент 
нашої продукції можна отримати  
на веб-сайті компанії:

phoenixcontact.cua

Компанія PHOENIX CONTACT веде діалог 
із замовниками та партнерами в усьому світі
Німецька компанія Phoenix Contact є лідером світового ринку. Назва нашої промислової 
групи є синонімом перспективних компонентів, систем і технічних рішень у галузі 
електрообладнання, електроніки та засобів промислової автоматизації. 
Глобальна мережа компанії розташована в 100 країнах, а колектив 
компанії нараховує близько 15000 співробітників, які 
працюють прямо поблизу наших замовників, а це, як ми 
вважаємо, дуже важливо.
Широкий асортимент наших інноваційних виробів 
спрощує для замовників пошук перспективних 
технічних рішень для різноманітних застосувань 
та галузей промисловості. Особливу увагу 
ми приділяємо засобам автоматизації 
для енергетики, інфраструктурних систем, 
обробної та машинобудівної промисловості.

ТОВ "ФЕНІКС КОНТАКТ" (Україна)
03115  м.Київ
вул.Краснова, 27
Телефон:  + 38 044 594 55 22
Факс: + 38 044 594 55 21
Електронна пошта:  
ua-office@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.ua
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