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COMPLETE line
A solução completa para o quadro de comando
Os construtores de quadros de comando precisam repensar os processos para 

permanecer competitivos. Para a utilização universal de dados digitais, otimização 

de processos e economizar tempo, oferecemos soluções completas concebidas 

em parceria. A combinação perfeita de componentes de hardware e software do 

sistema COMPLETE line se destina à otimização de seus processos – desde a ideia 

de projeto, passando pela implementação, até o funcionamento das suas aplicações.

Suas vantagens

  Planejamento e documentação universais graças 

a dados digitais completos de todos os produtos

  Manuseio simples e reduzida diversidade de peças 

graças a produtos com estrutura sistemática

  Soluções de produção escalonáveis para processos 

sob medida
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Processos de planejamento efi cientes
Confi guração intuitiva, funções inteligentes e uma interface de usuário individualizável: 

o software de planejamento e identifi cação PROJECT complete é a solução inovadora 

para o planejamento simples da sua régua de bornes e a criação descomplicada das 

identifi cações correspondentes. Desde a recepção de dados do planejamento elétrico 

até o fornecimento do seu produto acabado, o software faculta um acompanhamento 

de processo individual e confortável.



PHOENIX CONTACT 5

Integração CAE perfeita

PROJECT complete dispõe de interfaces 

otimizadas para todos os programas CAE 

comuns. Com um clique no mouse, 

o software recebe os dados do planejamento 

elétrico e constrói a respetiva régua de 

bornes automaticamente.

Controlador de software intuitivo

PROJECT complete oferece a você uma nova 

interface de usuário com busca confi gurável 

e barras de tarefas dinâmicas. As funções 

inteligentes automatizam muitos passos de 

planejamento, garantindo uma economia de 

tempo signifi cativa.

Encomenda em tempo real

Encomende seus projetos diretamente através 

de PROJECT complete. As listas de peças são 

transferidas online para a Phoenix Contact. 

Em seguida, você recebe imediatamente um 

cálculo dos preços e uma informação sobre 

a disponibilidade dos produtos.

Utilização contínua de dados em todo o processo

Através de uma interface bidirecional, 

o software PROJECT complete planning 

troca dados com o sistema CAE. 

Após a confi guração das réguas de bornes, 

PROJECT complete gera automaticamente 

a lista de peças, visualização 3D, 

documentação de produção e arquivos 

para criar identifi cações adequadas. 

Estes documentos formam a base para 

todos os outros passos de produção. 

Para além disso, PROJECT complete 

oferece a possibilidade de encomenda 

online direta dos projetos planejados. 

Transmita os dados digitais obtidos com 

um clique na homepage da Phoenix Contact 

e receba imediatamente informações sobre 

preços e disponibilidade da sua régua de 

bornes.

Sistema CAE

Criação de diagramas 

elétricos

PROJECT complete 

planning

Construção automática 

de réguas de bornes

PROJECT complete

marking

Criação automática de 

arquivos de impressão 

adequados

Sistemas de 

identifi cação

Criação de 

identifi cações

Encomenda online 

de réguas de 

bornes

Produção própria 

das réguas de 

bornes

Instalação das 

réguas de bornes
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Proteger e alimentar

Adaptar sinais

Conectar

Suas vantagens

  Manuseio simples e visual de alta qualidade graças 

à continuidade em termos de função e design

  Instalação rápida sem ferramentas com a tecnologia 

de conexão push-in

  Esforço reduzido na produção e logística graças 

a acessórios padronizados para jumpear, identifi car 

e testar

  O quadro de comando completo de um único 

fornecedor com os produtos COMPLETE line líderes 

a nível tecnológico

Produtos líderes a nível tecnológico
Instalação rápida com sistema
Com o portfólio de produtos COMPLETE line abrangente e adaptado você constrói 

quadros de comando de forma rápida e fácil. Graças ao design e à sensação tátil 

uniformes, você instala os produtos COMPLETE line de forma particularmente fácil. 

Desse modo, você economiza tempo na montagem, colocação em funcionamento 

e manutenção. Todos os produtos COMPLETE line possuem a tecnologia de conexão 

push-in. Assim você faz o cabeamento de aplicações completas de forma rápida e sem 

ferramentas.
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Comunicação 

segura
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Controlar
O mundo da automação está mudando. A digitalização, interligação e globalização 

de sistemas econômicos e técnicos produzem novas demandas do mercado. 

Os fabricantes de sistemas de automação aptos para o futuro precisam dar a seus 

clientes a possibilidade de cumprir os padrões de aplicações modernas da Internet 

das Coisas. Por este motivo, a Phoenix Contact oferece a você PLCs, sistemas I/O 

e software de PLC inovadores.
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PLCnext Technology

A PLCnext Technology da Phoenix Contact é o 

ecossistema único e aberto para a automação moderna 

que está à altura de todas as demandas do mundo da 

Internet das Coisas. A combinação entre plataforma 

de controle aberta, software de engenharia modular e 

integração sistêmica na Cloud permite uma adaptação 

simples às demandas em constante mudança e um uso 

efi ciente dos serviços de software existentes e futuros.

Designed by PHOENIX CONTACT



10 PHOENIX CONTACT

Controlar

Com os produtos do sistema COMPLETE line 

você realiza os mais diversos conceitos de 

controle adaptados às demandas de diferentes 

aplicações e condições básicas.

A realização de conceitos de controle 

distribuídos se efetua com o abrangente 

programa Axioline (exemplo 1).

A operação e visualização podem ser 

assumidas de forma compacta por um 

PC industrial ou externalizadas para um IHM. 

Para aplicações com uma baixa complexidade, 

PLC logic combina I/Os plugáveis e o 

controlador no menor espaço (exemplo 2).

Reduza o seu trabalho de cabeamento entre 

o controlador e o campo através da utilização 

de cabeamento de sistema compacto 

(exemplo 3).

Para conceitos de controle centrais, 

os controladores e I/Os podem ser alinhados 

diretamente no quadro de comando 

(exemplo 4).

Comunicação 

segura
Nível de controle IHMs

ControladorControlador
Controlador 

e I/Os
Controlador

Cabeamento 

de sistema
I/OsI/Os remotos

Adaptar sinais

Faz parte da área funcional Outra área funcional

Conexão Conexão de rede

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 4Exemplo 3

F

C

C

B

E

B+D

D

A
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A CB

D FE

B C

D E

Nível de controle

Os controladores de alto desempenho 

(Remote Field Controller) permitem você 

realizar aplicações de automação que 

impõem requisitos especiais à segurança e 

disponibilidade. Para aplicações com PLCnext 

Technology com um alto nível de segurança, 

aposte nos controladores de segurança 

até SIL 3. Graças a sistemas de controle 

redundantes, você reduz paradas, trabalhar 

de forma econômica e evita perigos.

Controlador para a expansão 

modular

Com PLCnext Control estão disponíveis 

os primeiros PLC da plataforma de 

automação aberta PLCnext Technology. 

Eles permitem realizar projetos de automação 

sem os limites dos sistemas proprietários. 

Ligue-se diretamente à Profi cloud e integre 

individualmente serviços Cloud de modo e 

tecnologias orientadas para o futuro.

Sistema de relés lógicos 

programável

O sistema de relés lógicos PLC logic unifi ca, 

pela primeira vez no mercado dos módulos 

lógicos, os níveis de lógica, interface e 

conexão de campo em uma única solução. 

Assim você pode comutar e controlar os 

sinais I/O com um só sistema compacto. 

Combine o novo módulo lógico PLC com 

os relés plugáveis apropriados conforme suas 

necessidades. A estrutura modular permite 

múltiplas possibilidades de utilização.

Sistema de automação modular

Controladores, acopladores de bus e 

módulos I/O – A Phoenix Contact oferece 

a você um sistema de automação em formato 

modular para cada demanda. Aproveite 

as vantagens de PLCnext Technology, 

controladores clássicos ou de uma solução I/O 

remota para diversas redes. Com o portfólio 

versátil de I/Os, você realiza soluções simples 

ou complexas.

Cabeamento de sistema

Com a crescente complexidade de 

máquinas e instalações também aumenta 

o trabalho de cabeamento de componentes 

individuais em um sistema de automação. 

O cabeamento de sistema da Phoenix Contact 

oferece soluções compactas permitido 

o planejamento, montagem e colocação 

em funcionamento mais fáceis. Assim, 

independente do controlador utilizado na 

sua aplicação, os trabalhos de cabeamento 

podem ser reduzidos ao mínimo.

IHMs

IHMs são a chave para operar e monitorar 

efi cientemente seus sistemas e máquinas. 

Desde o tablet PC móvel para a operação 

no campo até o complexo software de 

visualização para extensas instalações de 

automação – COMPLETE line oferece a você 

a solução adequada para a sua aplicação.



12 PHOENIX CONTACT

Proteger e alimentar
Uma fonte de alimentação confi ável e estável evita danos em máquinas e 

instalações que podem resultar em graves falhas de produção e tempos de parada. 

COMPLETE line oferece um amplo programa de produtos que abrange todas as 

funcionalidades de uma infraestrutura de energia segura e contínua: desde uma 

adequada proteção contra sobretensão, passando por uma fonte de alimentação e 

um monitoramento de corrente, proteção de equipamentos adequada, até soluções 

compactas para a distribuição de energia.
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SEC Technology

A base para uma proteção duradoura e de alto 

desempenho contra raios e sobretensão é a Safe Energy 

Control Technology, abreviado SEC. O elemento 

central é o spark gap revolucionário, evitando de forma 

segura qualquer corrente subsequente de rede. Isto 

ajuda a preservar a instalação, incluindo os fusíveis e os 

dispositivos de proteção. Em todas as aplicações comuns 

é possível prescindir de um fusível de proteção do 

condutor separado.

Designed by PHOENIX CONTACT
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Proteger e alimentar

Evitar paradas indesejadas: o sistema 

COMPLETE line oferece todos os 

componentes para um conceito de 

alimentação abrangente.

Uma proteção contra sobretensão de 

alto desempenho deriva de forma segura 

as sobretensões transitórias do lado AC, 

sem ocorrerem paradas da instalação. 

A transmissão de eventos de sobretensão 

para a Cloud permite uma manutenção 

preventiva.

As soluções inovadoras para a distribuição 

de potencial AC ou DC reduzem no quadro 

de comando a necessidade de espaço e o 

tempo de instalação.

Em caso de necessidade, as soluções 

redundantes ou baterias complementam a 

fonte de alimentação DC, garantindo assim 

a alimentação de 24 V até em situações 

críticas.

Os disjuntores de proteção evitam 

consequências negativas de falhas do campo 

sobre o sistema global.

Como complemento para a alimentação e 

proteção, as soluções de monitoramento com 

futuro garantido ajudam a economizar energia 

no sistema global.

Faz parte da área funcional Outra área funcional

Conexão Conexão de rede

Monitoramento 

de sobretensão
Monitoramento 

de energia

Proteção contra 

sobretensão para sistemas 

de fornecimento de energia

Bateria
Módulo de 

redundância

Fonte de 

alimentação
Conectar

Proteção de 

equipamentos

Distribuição de 

potencial DC

Distribuição de 

potencial AC

A B

C C C

E

FD

A
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Proteção contra sobretensão 

para sistemas de fornecimento 

de energia

Sobretensões podem causar danos 

consideráveis. A tecnologia SEC protege 

instalações e equipamentos de forma confi ável 

contra eventos de sobretensão e evita assim 

falhas de produção. O ImpulseCheck é o 

primeiro sistema de assistência inteligente 

do mundo para proteção contra sobretensão 

na área de proteção de redes. O módulo 

permite você identifi car, através de ligação à 

Cloud, o State of Health de cada dispositivo 

de proteção.

Fonte de alimentação de 24 V

A máxima disponibilidade da instalação 

graças ao portfólio QUINT complete de alto 

desempenho. Escolha as nossas fontes de 

alimentação QUINT POWER de 1 a 40 A 

ou combine-as para a máxima disponibilidade. 

Para a sua solução individual, oferecemos 

conversores DC/DC para todos os níveis 

de tensão, módulos de redundância ativos 

e passivos, bem como UPSs com interface 

Ethernet. Quer seja individualmente ou em 

combinação, – QUINT complete oferece 

alimentação de energia constante.

Monitoramento de energia

Os equipamentos de medição de energia 

EMpro registram e comunicam seus dados 

de energia para sistemas de controle e 

gerenciamento hierarquicamente superiores. 

Confi gure e integre os equipamentos em 

somente poucos passos, com a ajuda do 

assistente de instalação baseado na web 

gerenciado pelo usuário. Os serviços digitais 

e o acesso global através de acesso em Cloud 

proporcionam a você uma disponibilidade e 

transparência elevadas.

Distribuição de potencial AC

Tempo é dinheiro – isso é válido em especial 

na construção de máquinas e instalações. 

Com a placa de distribuição de energia 

CrossPowerSystem, você agora realiza a 

montagem da distribuição de energia e 

de equipamentos de comutação de forma 

rápida e fácil. A proteção contra inversão de 

polaridade integrada, bem como a montagem 

sem ferramenta e o contato automático 

através do simples encaixe possibilitam uma 

colocação em funcionamento simples.

Proteção de equipamentos

A proteção de equipamentos seletiva com 

os mais diversos mecanismos de disparo 

oferece a máxima segurança para cada 

consumidor. Dessa forma, apenas são 

desconectadas as áreas realmente afetadas 

por uma corrente de sobrecarga ou de 

curto-circuito. Dependendo do setor de 

atividade e das aplicações, é necessário 

satisfazer diferentes demandas. No portfólio 

de COMPLETE line, você encontra o disjuntor 

de proteção certo para cada aplicação.

Distribuição de potencial DC

Para as máquinas e instalações funcionarem 

de forma perfeita, é necessário alimentar 

diversos componentes de sistema com 

corrente e sinais. O conceito de bloco de 

distribuição PTFIX oferece a solução certa 

para cada aplicação. Os blocos de distribuição 

prontos para conexão estão disponíveis 

com diferentes números de polos, tipos de 

montagem e cores. Eles podem ser utilizados 

de imediato e expandidos como desejar. 

Assim, PTFIX uma distribuição de corrente 

fl exível e econômica.

B
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Comunicação segura
A digitalização cada vez maior da indústria requer a interligação de um número 

crescente de equipamentos no quadro de comando. No mesmo processo uma 

infraestrutura de rede segura ganha cada vez mais importância. Soluções abrangentes 

de produtos para a comunicação industrial asseguram o acesso confi ável e também 

a proteção de todos os dados relevantes.

Cibersegurança conforme 

IEC 62443

O conjunto de normas internacionais IEC 62443 

descreve as regras para a confi guração de conceitos de 

segurança adequados para fabricantes de componentes, 

integradores de sistemas e operadores. Isto abrange a 

determinação da necessidade de produção e a seleção 

adequada de produtos. Mas as normas não fornecem 

soluções gerais, devendo ser concebidas conforme as 

circunstâncias individuais. A Phoenix Contact já foi 

várias vezes certifi cada pela implementação da norma 

IEC 62443. Teremos todo o prazer em treinar você e 

seus colaboradores, bem com em dar assessoria sobre 

a possível estrutura de sua solução individual conforme 

IEC 62443.
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Comunicação segura

Com os produtos do programa 

COMPLETE line, você confi gura uma 

comunicação confi ável e segura.

A linha de produtos mGuard protege 

soluções de automação de ataques externos.

Os componentes de infraestrutura Ethernet 

garantem uma comunicação confi ável em 

ambiente industrial. Os gateways permitem 

a integração de equipamentos sem interface 

Ethernet na rede.

A oferta é completada por soluções para a 

comunicação confi ável em grandes distâncias 

através de redes de condutores existentes 

ou da Internet.

Nesse caso, a proteção contra sobretensão 

otimizada para a tecnologia de comunicação 

garante a máxima disponibilidade de sua rede. 

Faz parte da área funcional Outra área funcional

Conexão Conexão de rede

Comunicação 

segura

Comunicação 

sem fi o

Comunicação 

remota

Comunicação 

de equipamentos

Infraestrutura 

de comunicação

Switches

Proteção contra 

sobretensão
Conectar

A

D

B

C

B

E

F
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Comunicação segura

Os roteadores de segurança mGuard 

protegem suas redes contra acessos não 

autorizados por pessoas ou malware. 

Os dispositivos de segurança robustos e 

aptos para a indústria incluem funcionalidades 

de fi rewall, roteamento e VPN para proteger 

contra ataques cibernéticos malignos e 

falhas indesejadas.

Comunicação remota

O sistema de sinalização TC MOBILE I/O 

monitora sensores através da rede de 

telefonia móvel e comuta relés remotamente. 

Os roteadores de telefonia móvel 

TC ROUTER permitem potentes conexões 

de dados de alta velocidade via redes 

LTE 4G. Com os extensores Ethernet você 

conecta redes com até 20 km através de 

linhas de dois condutores. A colocação em 

funcionamento fácil através de Plug & Play 

permite uma interligação em rede econômica 

e o diagnóstico de todos os participantes e 

trajetos via IP.

Switches

Os Switches Ethernet garantem uma 

troca de dados confi ável e efi ciente. 

Não gerenciáveis Switches convencem 

com formatos compactos, velocidades 

de transmissão na faixa de Gigabit e 

possibilidades de utilização fl exíveis. 

Os Switches Gerenciáveis oferecem ótimas 

propriedades de tempo real, mecanismos 

de redundância para uma alta disponibilidade 

de rede, uma priorização do seu tráfego de 

dados, assim como diversas possibilidades 

de diagnóstico de rede.

Comunicação de equipamentos

Servidores de equipamentos e gateways 

seriais permitem a integração fácil de 

equipamentos e bus de campo seriais 

existentes em redes Ethernet modernas. 

Integre em sua rede também sistemas 

parciais ou instalações mais antigas sem 

Ethernet, para uma comunicação contínua 

e transparente. Os gateways suportam 

os protocolos de transmissão de dados 

mais utilizados na indústria como Modbus, 

EtherNet/IP, PROFINET, HART ou OPC UA.

Infraestrutura de comunicação

Dispense a alimentação de tensão separada 

quando instalar equipamentos em pontos 

da instalação remotos e de difícil acesso. 

Com equipamentos Power over Ethernet 

(PoE) industriais da Phoenix Contact, 

o fornecimento de energia e a transferência 

de dados passam em conjunto pelo mesmo 

cabo Ethernet.

Proteção contra sobretensão 

para a tecnologia da informação

Proteja interfaces sensíveis contra 

sobretensões com uma proteção contra 

sobretensão de alto desempenho e obtenha 

uma atenuação reduzida e, simultaneamente, 

uma elevada largura de banda. A família de 

produtos DATATRAB DT oferece proteção 

para muitas aplicações como redes de alta 

velocidade de Ethernet até 10 Gigabit, redes 

com interface RS-485, bem como interfaces 

analógicas e digitais para telecomunicações, 

incluindo DSL.

B
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Adaptar sinais
Não importa o que a sua aplicação exige – comutar, isolar, monitorar, amplifi car ou 

multiplicar – a nossa gama de produtos para a adaptação de sinais cumpre todas 

as demandas. COMPLETE line oferece tudo, desde o sistema de relés universal 

para aplicações padrão, passando por módulos de relé altamente compactos como 

interface ao controlador, até condicionadores de sinal com e sem integração de rede. 

O portfólio também abrange soluções na área da segurança funcional ou da proteção 

contra explosão para uma transmissão de sinais sem interferências.

Relés lógicos programáveis para 

cada aplicação

O sistema de relés lógicos PLC logic unifi ca, pela primeira 

vez os módulos lógicos, os níveis de lógica, interface e 

conexão de campo em uma única solução. Comute e 

controle sinais I/O com somente um sistema compacto 

e combine o módulo lógico com os relés adequados e 

módulos analógicos. O sistema de relés PLC-INTERFACE 

é a interface de alto desempenho entre o controlador 

e os periféricos de instalação. Com PLC-INTERFACE, 

você dispõe de um programa de relés eletromecânicos 

e relés de estado sólido plugáveis e extremamente 

estreitos, bem como de versões de sensor/atuador, 

módulos de comutação e séries de fi ltros para aplicações 

especiais. PLC-INTERFACE mais o cabeamento de 

sistema permitem uma conexão rápida e plugável entre 

o controlador e os periféricos.
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Adaptar sinais

COMPLETE line oferece a você soluções 

confi áveis para a conexão entre o 

controlador e o campo.

O cabeamento de sistema minimiza a 

complexidade de cabeamento entre o 

controlador e o campo, graças a cabos 

pré-fabricados e testados. A adaptação 

de sinais I/O digitais é assumida por relés 

com somente 6 mm de largura (exemplo 1).

Para a transmissão sem erros de sinais 

analógicos está disponível um programa 

abrangente de conversores e condicionadores 

de sinal (exemplo 2).

Os módulos de proteção contra sobretensão 

especialmente desenvolvidos para aplicações 

de tecnologia de medição, comando e 

regulagem garantem a disponibilidade mesmo 

em condições difíceis. Os condicionadores de 

sinal com integração de bus e rede transmitem 

sinais de campo de forma segura para redes 

industriais (exemplo 3).

Faz parte da área funcional Outra área funcional

Conexão Conexão de rede

Controlar

Adaptação 

de sinal digital

Cabeamento 

de sistema

Proteção contra 

sobretensão

Adaptação 

de sinal analógica

Adaptação 

de sinal analógica

Interface 

de rede

Conectar

Controlar

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3

A

B

C

D

E

C
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Sistema universal de relé industrial

Com o sistema de relés industrial 

RIFLINE complete, você consegue realizar 

todas as aplicações de relé padrão. Aqui é 

indiferente se você pretende isolar, multiplicar 

ou amplifi car sinais. O sistema de relés 

universal permite uma alta disponibilidade 

do sistema e de máquinas. A área de aplicação 

se estende desde o relé de acoplamento e 

de tempo até o conjunto de minicontatores.

Condicionadores de sinal com 

segurança funcional e proteção 

contra explosão

Os condicionadores de sinal MACX Analog 

oferecem soluções abrangentes para o 

processamento de sinais analógicos e digitais, 

de modo seguro e sem interferências. Além 

da proteção contra explosão para todas as 

zonas e grupos de materiais, MACX Analog 

inclui segurança funcional conforme 

SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

Condicionadores de sinal com 

integração de bus e rede

Os amplifi cadores condicionadores de 

sinal garantem a transmissão de sinais sem 

interferências. MINI Analog Pro é a primeira 

família de amplifi cadores condicionadores de 

sinal de 6 mm com tecnologia de conexão 

plugável. Os pontos de conexão bem visíveis 

e de acesso fácil, assim como a medição 

de corrente em funcionamento, facilitam o 

trabalho. Use os condicionadores de sinal de 

3 vias confi guráveis para isolamento galvânico, 

conversão, amplifi cação e fi ltragem de sinais 

normalizados padrão.

Módulos de relé altamente 

compactos

O sistema de relés PLC-INTERFACE é 

a interface de alto desempenho entre o 

controlador e os periféricos de instalação. 

Com PLC-INTERFACE, você dispõe 

de um programa abrangente de relés 

eletromecânicos e relés de estado sólido 

plugáveis, extremamente compactos mais 

uma linha completa de acessórios. Até mesmo 

para aplicações especiais, com as versões de 

sensor/atuador, módulos de comutação e 

séries de fi ltros, o PLC-INTERFACE oferece 

sempre a interface certa.

Cabeamento de sistema

Hoje em dia, as máquinas e instalações 

estão fi cando cada vez mais complexas. 

Por consequência, isto signifi ca uma maior 

complexidade de cabeamento dos vários 

componentes de um sistema de automação. 

O cabeamento de sistema da Phoenix Contact 

oferece a você uma solução compacta 

permitido o planejamento, montagem e 

colocação em funcionamento mais fáceis. 

Desse modo, você economiza tempo e 

reduz consideravelmente seus custos de 

cabeamento.

Proteção contra sobretensão para 

a tecnologia de instrumentação

Com uma largura a partir de 3,5 mm, 

TERMITRAB complete é a proteção contra 

sobretensão mais estreita do mundo para 

a tecnologia de instrumentação. Com isso, 

você economiza até 50 % de espaço em 

comparação com instalações com 7 mm de 

largura. A família de produtos oferece um 

sistema completo desde uma proteção contra 

sobretensão simples de um nível até variantes 

plugáveis de vários níveis com seccionamento 

tipo faca, sinalização e opção de sinalização 

remota.
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SafetyBridge Technology

Com SafetyBridge Technology, você implementa 

soluções de segurança descentralizadas. Totalmente 

sem controlador de segurança e independente da rede 

utilizada. A tecnologia está integrada nos sistemas 

I/O Inline e Axioline F e é compatível com todos os 

acopladores de bus dos sistemas. Os I/Os seguros são 

instalados no equipamento de modo descentralizado com 

os I/Os padrão. O sistema é composto por módulos de 

entrada e saída seguros e um módulo lógico. O último 

registra e emite sinais seguros. Este gera e monitora o 

protocolo de transmissão SafetyBridge direcionado para 

a segurança e processa as operações lógicas da lógica de 

segurança parametrizada. O módulo lógico assume assim 

a tarefa de um controlador seguro.

Segurança funcional
A interligação de todas as unidades de uma fábrica digital também inclui a segurança 

funcional. Nesse caso, as soluções de segurança do programa COMPLETE line 

protegem pessoas e instalações de forma ideal. Com a aquisição de dados baseada 

na Cloud você analisa processos operacionais, otimiza a construção de máquinas em 

termos ergonômicos e monitora em tempo real os componentes sujeitos a desgaste. 

Todos os produtos de segurança possuem a certifi cação SIL e se caracterizam por 

uma confi guração e instalação fáceis.
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Segurança funcional

O sistema COMPLETE line abrange 

um portfólio escalonável de inovadores 

componentes de segurança.

Os relés de segurança simples conectam 

os sensores diretamente com os atuadores 

(exemplo 1).

Os relés de segurança confi guráveis 

substituem o cabeamento clássico do 

hardware através de uma solução de software 

intuitiva (exemplo 2).

A SafetyBridge Technology possibilita a 

transmissão de dados de segurança através 

de redes de comunicação padrão (exemplo 3).

A gama COMPLETE line é completada 

com controladores de segurança para 

tarefas complexas e os máximos requisitos 

de segurança com elevado tráfego de I/O 

(exemplo 4).
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Relés de acoplamento altamente 

compactos

Graças à tecnologia de relés desenvolvida 

pela própria empresa, os PSRmini são os 

relés de acoplamento mais estreitos do 

mundo para ligar e desligar em segurança. 

Os contatos positivamente guiados permitem 

um diagnóstico fácil e rápido. O diagnóstico 

visual via LED permite o controle com 

certifi cação SIL 3 diretamente no módulo. 

Além disso, a resposta ativa de erro para o 

controlador garante curtos tempos de parada 

durante as fases de manutenção planejadas.

Tecnologia de comando segura

Com o nosso controlador de segurança 

RFC 470S, você soluciona aplicações 

complexas de segurança e padrão. 

Graças à interface PROFINET integrada, 

o controlador comunica diretamente 

com módulos I/O PROFIsafe de Inline ou 

Axioline F. A transmissão de protocolos de 

controladores e de segurança através de 

um cabo Ethernet reduz a complexidade 

de cabeamento. Nesse caso, o gateway 

PROFIsafe possibilita a combinação segura 

entre dois sistemas PROFINET.

Relés de segurança multifuncionais

PSRmultifunction oferece a você um circuito 

de sensores hierarquicamente superior e 

dois circuitos de sensores locais em somente 

um relé de segurança. Você pode implementar 

em somente um equipamento as aplicações 

mais frequentes com até três funções de 

segurança, como parada de emergência, 

monitoramento de porta de proteção e de 

cortina de luz. A compatibilidade entre todos 

os emissores de sinais importantes e os 

sistemas de segurança permite uma grande 

área de aplicação.

Sistema de segurança confi gurável

PSRmodular é um sistema de segurança 

confi gurável para o monitoramento de 

suas máquinas e aplicações de processo 

até PL e ou SIL 3. Isto permite implementar 

de forma econômica tanto microaplicações 

com três funções de segurança como também 

aplicações com até 160 I/Os. Monitore sinais 

de parada de emergência, travamentos de 

portas de proteção, cortinas de luz e tapetes 

de segurança. Realize funções de segurança 

como o monitoramento de velocidade, 

parada e sentido de rotação, assim como o 

monitoramento seguro de valores analógicos.

Interruptores de segurança 

sem contato

O PSRswitch compacto é um interruptor 

de segurança eletrônico codifi cado para 

o monitoramento fl exível de portas de 

proteção e posições. Graças à tecnologia 

RFID integrada e à inteligência, você obtém 

proteção máxima contra manipulação e o 

mais elevado nível de segurança conforme 

EN ISO 13849 e EN ISO 14119. Você 

recebe uma solução completa econômica 

com unidades de avaliação compatíveis e 

cabeamento de sensor/atuador.

I/Os seguros

Com os sistemas I/O Inline e Axioline F, 

você integra a segurança funcional em sua 

rede, sem um controlador de segurança. 

Você pode manter a sua rede padrão preferida 

e o controlador padrão. Assim, o módulo 

lógico com SafetyBridge Technology monitora 

a comunicação de segurança entre os 

módulos I/O seguros distribuídos na rede. 

Os módulos de expansão I/O registram os 

sinais de segurança e os emitem onde são 

necessários.
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Push-in Technology

Crie soluções para um cabeamento rápido de conexões 

sem manutenção no quadro de comando. Com a 

Push-in Technology o cabeamento fi ca simples e rápido 

graças ao encaixe fácil. Mesmo condutores pequenos a 

partir de 0,25 mm2 podem ser instalados seguramente e 

sem ferramenta. Para soltar o condutor basta pressionar 

o gatilho de acionamento.

Conectar
As conexões são o sistema neurológico do nosso quadro de comando. Os produtos 

especializados para a conexão de diferentes componentes e equipamentos suportam 

de forma ideal diversas funções de sua instalação. COMPLETE line oferece uma grande 

seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão das mais diversas aplicações 

no quadro de comando. Todos os produtos se caracterizam por uma instalação fácil, 

acessórios padronizados e um design uniformizado.
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Conectar

Os produtos do portfólio COMPLETE line 

garantem conexões elétricas confi áveis 

de todos os equipamentos no quadro de 

comando.

Os potentes bornes de alta corrente são 

adequados para a alimentação de energia 

(exemplo 1).

Desde blocos de distribuição versáteis 

até bornes de passagem compactos, 

COMPLETE line oferece a distribuição de 

potencial adequada para cada aplicação 

(exemplo 2).

Conecte seus consumidores no campo de 

forma compacta e com economia de espaço 

com bornes de conexão de motor. Assim, 

as passagens de parede personalizáveis 

formam a interface fl exível com o exterior 

(exemplo 3).

Os conectores de triagem são sobretudo 

utilizados na transmissão de sinais. 

A segurança necessária é garantida por 

bornes de seccionamento e bornes 

seccionáveis (exemplo 4).

Bornes de sensor/atuador são especialmente 

adequados para o cabeamento com economia 

de espaço de sensores e atuadores 

(exemplo 5).
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Réguas de bornes para todas as 

tecnologias de conexão

Com o sistema único de réguas de bornes da 

Phoenix Contact é você a decidir livremente 

a tecnologia de conexão. Esta variação dá 

a você a possibilidade de reagir em todo o 

mundo de forma fl exível a todos os desejos e 

demandas. Todas as tecnologias de conexão 

podem ser combinadas entre si com os 

mesmos acessórios.

Bornes de alta corrente

Os bornes de alta corrente PTPOWER 

com a tecnologia de conexão Power-Turn 

oferecem a possibilidade de conexão rápida 

e fácil para o cabeamento de condutores 

grandes. Conecte condutores de até 185 mm2 

e 1500 V IEC/1000 V UL por meio de um 

simples giro na alavanca de comando. Com os 

blocos de bornes pré-montados você reduz 

os custos de montagem e armazenagem.

Conectores de triagem e 

distribuidores de potencial

Os conectores de triagem compactos PTRV 

se destinam à triagem clara de sinais no 

campo da automação. O cabeamento de um 

grande número de condutores é simplifi cado 

através de níveis confi guráveis individualmente 

por cores. Junto com o cabeamento frontal, 

você evita assim erros na conexão.

Bornes de sensor/atuador

Com a crescente automação aumenta 

o número de sensores e atuadores nos 

controladores modernos de máquinas 

e instalações. Por este motivo, faça o 

cabeamento de forma fácil e clara com as 

réguas de bornes compactas PTIO. Em uma 

largura de borne de somente 3,5 mm é 

possível conectar até mesmo sensores 

bipolares de forma rápida e fácil.

Bornes de função

O portfólio COMPLETE line abrange uma 

grande variedade de diferentes bornes de 

função para as mais diversas aplicações, 

desde bornes de seccionamento e bornes 

seccionáveis, passando por bornes de 

seccionamento de transdutor, até os bornes 

de conexão de motor. Todos os produtos se 

caracterizam por sua utilização universal da 

tecnologia de conexão push-in e seu formato 

compacto.

Conectores industriais

Os conectores industriais HEAVYCON 

garantem uma transmissão segura de sinais, 

dados e potência mesmo nas condições 

mais adversas. Diferentes variantes de caixa 

e insertos de contato de polos fi xos e 

modulares oferecem a conexão segura para 

todas as demandas. A Push-in Technology 

garante a conexão de condutores simples e 

com economia de tempo.
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Tecnologia híbrida CONTACTRON

A tecnologia híbrida CONTACTRON é uma combinação 

controlada por microprocessador entre a tecnologia de 

semicondutores livre de desgaste e a robusta tecnologia 

de relé. Os semicondutores assumem o processo de 

conexão e desconexão sujeito a desgaste, enquanto 

os relés apenas conduzem a corrente com perdas 

reduzidas. Isto permite uma comutação suave e alivia 

consideravelmente os contatos de relé.

Comutação de cargas
Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações 

industriais. A partida e a inversão dos motores são tarefas frequentemente assumidas 

por circuitos de proteção mecânicos clássicos. Porém, eles precisam de muito espaço, 

implicam um trabalho de cabeamento considerável e têm uma vida útil operacional 

limitada. Para o registro de dados importantes dos motores e processo muitas vezes 

é necessário um sistema de sensores dispendioso. COMPLETE line oferece produtos 

inovadores e inteligentes para sua aplicação.
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Comutação de cargas

O sistema COMPLETE line oferece soluções 

de alta qualidade para comutar e monitorar 

cargas.

Os acionadores de motor compactos e 

quase sem desgaste comutam cargas durante 

mais tempo que as variantes eletromecânicas. 

Além disso, podem ser integrados em 

conceitos de segurança como também 

em redes de comunicação. Eles comutam 

motores e outras cargas de forma confi ável 

e segura (exemplo 1).

A tecnologia avançada permite adicionalmente 

o registro de dados de potência. Deste modo, 

a identifi cação de estados de sobrecarga ou 

subcarga possibilita uma manutenção 

preventiva e evita danos mecânicos nas cargas 

(exemplo 2).

O gerenciador de máquinas também monitora 

consumidores de alto desempenho de forma 

confi ável e transmite parâmetros importantes 

para as redes hierarquicamente superiores 

(exemplo 3).
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Acionadores de motor 

Stand-Alone

Com os acionadores de motor híbridos 

compactos você comuta motores de modo 

seguro e confi ável. Os equipamentos são 

utilizados sobretudo onde é necessário 

reverter e proteger motores assíncronos 

trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de 

produtos dos acionadores de motor híbridos 

é composta por acionamentos de motor 

diretos e com reversão, que estão disponíveis 

com as mais diversas funções como parada 

de emergência e proteção do motor.

Acionadores de motor modulares

CONTACTRON pro é a nova versão 

da família CONTACTRON que oferece 

uma integração de segurança simples e é 

expansível de modo modular. Tudo com 

base na tecnologia híbrida – para mais 

simplicidade em segurança funcional, 

uma elevada disponibilidade da instalação 

e um manuseio descomplicado.

Acionadores de motor aptos 

para a rede

Integre os seus acionadores de motor 

através da integração do sistema interface 

nossistemas de bus de campo. Transmita 

dados de processo de modo simples e 

interligue equipamentos em rede rapidamente, 

tanto com o sistema de interface (IFS) 

como com as variantes IO-Link disponíveis. 

Benefi cie-se das vantagens das funções 

de diagnóstico para além da economia de 

espaço e cabeamento.

Gerenciador de motor

Com o gerenciador de motor, você 

reconhece todos os estados de carga 

críticos da instalação completa e benefi cia 

das vantagens de um monitoramento 

moderno da potência ativa. Se necessário, 

o gerenciador de motor desliga o 

acionamento e protege assim o motor 

e a instalação. A parametrização dos 

gerenciadores de motor é feita do software 

intuitivo IFS-CONF da Phoenix Contact.

Gerenciador de máquinas

Monitore seus motores e máquinas: 

o gerenciamento eletrônico de motor e 

máquina reúne medição precisa de energia e 

indicação e monitoramento de parâmetros 

importantes de motores, máquinas ou outros 

consumidores trifásicos. Opção de conexão 

em rede com todos os sistemas de bus de 

campo comuns via gateway.
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Confi guração conjunta da construção 
de quadros de comando
A construção de quadros de comando se caracteriza por um elevado percentual 

de custos de processo. Para a otimização contínua da rentabilidade na produção, 

COMPLETE line oferece exatamente para este efeito inúmeros pontos de partida. 

Utilize as nossas soluções e os nossos serviços para a confi guração de todos os 

processos. De forma adaptada a seus objetivos e necessidades, elaboramos em 

conjunto conceitos adequados para o seu sucesso.
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Confi guração conjunta da construção 
de quadros de comando
Desde a engenharia até à produção, tanto COMPLETE line como os nossos 

especialistas ajudam você na confi guração o mais efi ciente possível de sua construção 

de quadros de comando. Assim é criado seu conceito individual para a otimização 

de seus processos. Graças à nossa produção de réguas de bornes você pode iniciar 

atempadamente a produção em série de réguas de bornes e lidar de forma fl exível 

com picos de encomendas. Isto facilita consideravelmente a engenharia, aquisição, 

instalação e operação.
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Cabeamento efi ciente

Reduza consideravelmente os seus trabalhos 

de cabeamento. Com a Push-in Technology 

o cabeamento fi ca simples e rápido graças 

ao encaixe fácil. COMPLETE line oferece 

soluções de produtos com conexão push-in 

para cada função. Além do mais, inúmeros 

produtos dispõem de canais funcionais 

uniformes para uma distribuição de potencial 

rápida e individual. Isto permite a utilização 

universal de jumpers FBS, substituindo um 

cabeamento convencional.

Documentação digital de produção

O software de planejamento e identifi cação 

PROJECT complete fornece todas as 

informações necessárias para a fabricação 

de réguas de bornes: como documento digital 

de produção para a montagem manual da 

régua de bornes ou exportação em formato 

AutomationML – para controlar sistemas de 

produção completamente automáticos de 

sua produção de réguas de bornes.

Ferramentas profi ssionais

O processamento de condutores e o 

cabeamento fazem parte dos processos 

mais demorados na construção de quadros 

de comando. Para isto se efetuar de forma 

ideal, COMPLETE line oferece soluções de 

ferramenta de alta qualidade perfeitamente 

adaptadas às demandas individuais do usuário. 

Desde a ferramenta manual ergonômica até 

as máquinas automáticas de alto desempenho 

para o processamento de grandes quantidades 

de material – o programa de ferramentas 

TOOL fox satisfaz todas as demandas.

Identifi cação fl exível

Uma identifi cação industrial completa 

cria estrutura e orientação no quadro 

de comando. COMPLETE line oferece 

um sistema escalonável composto por 

impressora, material de identifi cação e 

software. As ranhuras de fi xação uniformes 

dos produtos COMPLETE line permitem 

a identifi cação de mais de 3.200 diferentes 

produtos com material de identifi cação 

padronizado. Benefi cie da reduzida 

diversidade de peças com acessórios 

padronizados e de um manuseio uniforme.

Serviço mundial de montagem 

de réguas

A nossa produção de réguas de bornes 

ajuda a lidar de forma fl exível com picos 

de encomendas ou a iniciar atempadamente 

a produção em série de réguas de bornes. 

As réguas de bornes completamente 

montadas, identifi cadas e equipadas com 

acessórios apenas necessitam de ser 

montadas e conectadas.

Soluções de produção escalonáveis

Com os sistemas de assistência ao operador 

ClipX você confi gura processos de instalação 

à medida. O programa oferece sistemas de 

assistência uma preparação de condutores 

parcialmente automática e baseada em 

software, bem como para um sistema 

de montagem Pick-by-Light para montar 

trilhos de fi xação equipados. Automatize a 

identifi cação de trilhos de fi xação equipados 

com o sistema de identifi cação MARK master.
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O seu parceiro local

A Phoenix Contact é uma empresa líder de mercado com operação em nível mundial. 

Somos reconhecidos por produzir componentes, sistemas e soluções orientados para 

o futuro para as áreas de eletrotécnica, eletrônica e automação. Estamos presente em 

mais de 100 países, com mais de 17.600 colaboradores, o que garante uma importante 

proximidade com os nossos clientes.

Com um portfólio de produtos amplo e inovador, oferecemos soluções orientadas 

para o futuro e para as mais diversas aplicações, especialmente para o setor de energia, 

infraestrutura, processo e automação industrial.

Você pode encontrar seu parceiro local em 

phoenixcontact.com

http://www.phoenixcontact.com

