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Máme tu opět konec roku, dobu bilancí a odhadů, co nám přinese ten rok následující. Obecně se dá říct,

že v roce 2019 se výrazně zvýšila nejistota ve všech směrech, což rozhodování o dalším vývoji investic

a směřování firem činí mnohem náročnější a zvyšuje se riziko spojené s chybnými rozhodnutími. 

Určitě nikdo neudělá chybu, pokud složité projekční postupy nahradí jednoduššími a pracné výrobní procesy

snadnějšími. Cílem je zrychlit reakci, snížit chybovost, minimalizovat náklady spojené se změnami a mít

v každém okamžiku k dispozici důležité informace. To vše znamená jednoznačnou konkurenční výhodu

a možnost rychle reagovat na změny kolem nás, ať už jsou pozitivní nebo negativní. 

Rok 2020 zřejmě nebude klidnější, a proto se i v tomto zpravodaji zaměřujeme na nové příležitosti,

které trh přináší, na zvýšení spolehlivosti systémů a zjednodušení projekčních i výrobních procesů. 

Rád bych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci i Vaši důvěru v roce 2019

a přeji Vám jen ta nejlepší rozhodnutí, která Vám v roce 2020 přinesou pohodu

jak v pracovním, tak i v osobním životě. 

Hodně zdraví v roce 2020!

Ing. Martin Lahoda

Jednatel společnosti 

Mgr. Radim Roček, MBA
Obchodní a marketingový ředitel 
rrocek@phoenixcontact.cz

Ať jsme příznivci emobility, nebo naopak jakákoliv zmínka o ní v nás vyvolává negativní pocity z důvodu,
že někdo se někde rozhodl preferovat tento způsob dopravy více než jiné, čeká zde pro elektromontážní

firmy velká příležitost. Už to není jen otázka, jestli „to“ přijde nebo ne, ale spíše kdy a v jaké míře.

Výrobci komponentů již v letošním roce pocítili masivní nárůst zájmu jak o komponenty, jako jsou kabely, zásuvky,
řídicí jednotky, měřiče a další součásti nabíjecí stanice, tak o sady komponent, ze kterých může elektrikář nabíječku
sestavit.

Dle kvalifikovaných odhadů bude v České republice v průběhu následujících 10 let třeba minimálně 5 až 10 tisíc

nabíjecích míst. Toto číslo přitom nezahrnuje domácí autonabíječky, které si s velkou pravděpodobností bude
alespoň část majitelů elektromobilů pořizovat.

Z čeho tyto odhady vychází? Již v příštím roce je možné očekávat implementaci nové legislativy nařizující minimální
množství nabíjecích míst. Firmy, které se zabývají projektováním elektroinstalace komerčních prostor, dostávají již
dnes požadavek od investorů na zajištění dostatečného příkonu pro nabíjecí stanice a je fakt, že především
u rychlonabíječek je zřejmé, že legislativa a současně přání investorů částečně předběhlo reálné možnosti rozvodné
soustavy v České republice. Nejde tedy ani tak o množství vyrobené energie, ale o jeho distribuci na správné místo.
I z toho důvodu se dá očekávat, že pomalejší nabíjení přes noc AC autonabíječkou bude výrazně rozšířenější než
rychlé nabíjení DC, které vyžaduje vysoký výkon v kratším časovém horizontu. Preferenci nočního AC nabíjení
podporuje i fakt, že AC autonabíječka se dá pořídit za částku 30.000 Kč, přičemž komponenty pro její výrobu
se dají pořídit na úrovni 9 tisíc Kč, zatímco DC rychlonabíječka se ve svých nákladech pohybuje v řádu vyšších
statisíců, nemluvě o potřebě vyššího příkonu, a tudíž nutnosti přívodu silnějších kabelů. 

Uvidíme, jak silný impuls na automobilový trh přinesou nové elektrické modely od ŠKODA Auto, lídra místního
trhu. Při srovnání počtů autonabíječek i elektromobilů (EV) u nás a v zahraničí je vidět, že jsme výrazně v emobilitě
pozadu. Je ovšem pravdou, že velké tendry na stovky a tisíce nabíjecích stanic již jsou v procesu a jejich vítězové
již začínají instalovat tyto technologie.

Abychom podpořili emobilitu a rozšířili co nejvíce praktické
informace, připravili jsme portál www.autonabijecka.cz. 
Firmy na tomto portálu registrované budou moci využívat značku
kvality PHOENIX CONTACT inside, kterou označí autonabíječky
vyrobené z komponent německé kvality.

Zájemci o zapojení do tohoto projektu se mohou přihlásit
formulářem na www.autonabijecka.cz. 

PHOENIX CONTACT inside

Příležitost, která nepočká

  EV Dobíječky EV/Dob. Počet obyvatel  Podíl EV

 Čína  1 255 000 304 000 4,13 1 393 M 332 M 0,38%

 USA 361 307 60 700 5,95 329 M  276 M 0,13%

 Norsko 131 807 10 884 5,95 5 M 4 M 3,77%

 Francie 103 169 16 426 6,28 67 M 39 M 0,26%

 Německo 79 994 25 431 3,15 83 M 49 M 0,16%

 Vel. Británie 51 483 16 657 3,09 66 M 40 M 0,13%

 Nizozemsko 28 111 34 102 0,82 17 M 10 M 0,28%

 ČR 2 295 400 5,74 11 M 6 M 0,04%

Počet reg.

vozidel

Zdroj: Youtube příspěvek Petra Máry s názvem JAK JE NA TOM ČR X SVĚT V ELEKTROMOBILITĚ?

Počty elektromobilů a nabíjecích stanic v ČR a dalších zemích světa 
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Jak napájet kritické aplikace spolehlivě a bezpečně

 

Náročné provozní podmínky, nedostatek prostoru, dokumentace…. Před konstruktéry a systémovými

designery leží nespočet problémů, které musí řešit. Nová TRIO DC UPS nabízí zajímavé, prostorově

úsporné řešení v podobě napájecího zdroje a UPS v jednom zařízení.

Struktura systému DC UPS

Systém nepřerušitelného napájení (zkráceně UPS)
se skládá alespoň ze tří komponent. Za prvé je to
zdroj napájení, který transformuje AC na DC.
Tento výstup musí být následně zálohován. K tomu
slouží jednotka, která má na starosti dvě funkce.
Řídí přepínání z hlavního napájení na záložní v případě
výpadku a stará se o management baterií (jejich
nabíjení a testování). Třetí komponentou je pak
akumulátor energie (baterie).
Toto osvědčené modulární řešení v sobě skýtá mnohé
výhody, avšak nese s sebou i jisté nevýhody. DC UPS
kombinace může být náročná na prostor. Na příklad:
moderní napájecí zdroje 24V/5A zabírají na DIN liště
v průměru 35 – 50 mm. Stejný prostor zabere i 5A
UPS modul. Chceme-li zálohovat celých 5A po dobu např. 20 min., musíme použít 3,4Ah akumulátory, které mají šířku
cca 85 mm. Celkově se tedy dostáváme na cca 20 cm na DIN liště. A to, obzvláště v malých skříních, může být problém. 
Dalším aspektem je výběr dané sestavy, tzn. jak vybrat správný zdroj k dané UPS? Ve zmíněném příkladu jsme použili
5A zdroj k 5A UPS. Je to v pořádku? Jak se na tuto problematiku podívat? 
Za normálních okolností dovede zdroj dodat 5A do UPS a ta je propustit. Znamená to tedy, že 5A do zátěže může
být touto sestavou spolehlivě a bezpečně dodáno? Krátká odpověď: ne vždy☺. Zatím jsme neuvažovali nabíjecí proud,
který je potřebný pro doplnění energie v bateriích po výpadku. Pokud budeme předpokládat nabíjecí proud 1,5A,
musíme o stejnou hodnotu navýšit nominální proud zdroje. To vede k navýšení vstupních nákladů a dalšímu
potřebnému místu na DIN liště.
Nicméně velkou výhodou tohoto uspořádání je možnost rozdělit zátěž na kritickou (napájenou v době výpadku)
a standardní (v době výpadku nenapájenou). Nedůležité systémy připojíte tedy za zdroj a ty důležité až za UPS.

Praktický příklad z výtahové branže

V nespočtu aplikací je třeba mít zálohované napájení. Typickým příkladem můžou být výtahy, kde kontrolní systém musí
být aktivní i po výpadku elektrické energie. Tento kritický systém musí výtah ovládat za všech okolností, o svém stavu
informovat dispečery atd. Některé kompaktní výtahy mají kontrolní systém upevněný přímo na kabině výtahu, kde se
setkáváme s velmi limitovaným prostorem. Pro zaručení bezpečnosti zde platí spousty norem, které upřesňují technické
požadavky. Jedním z nich je například aktivní monitoring zálohových akumulátorů, ne tedy každé zařízení se dá použít.
Pro tento typ aplikace jsme vyvinuli praktické řešení v podobě TRIO UPS 2. generace, která v sobě integruje napájecí
zdroj s univerzálním napěťovým vstupem a UPS. Jeho kompaktnost jej předurčuje pro použití právě v aplikacích kritických
na zástavbovou šířku.

Ve výše zmíněném příkladu byl požadavek na napájení 4A. Naše 5A TRIO UPS vyhovělo svoji šířkou (pouze 60 mm),
možnosti dyn. přetížení o 25% a interním nabíječem 1,5A, který dodává tento proud nad nominální zatížení. Zákazník
si tak může být jist, že zátěž je vždy 100% napájena a zálohována. Veškeré relevantní informace je možné přenášet
do řídicího systému pomocí USB nebo konfigurovatelných digitálních výstupů. Pro potřeby údržby jsou na zařízení
umístěny LED. 

UPS s integrovaným zdrojem 24 DC a USB komunikací

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz
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Sektor výroby rozváděčů čelí mnoha výzvám, které rostou na pozadí Industry 4.0 stále rychleji.

Inovativní řešení založené na zásadách štíhlé správy, digitalizace a automatizace výrobních skříní

v řadě způsobů.

Výzvy, kterým čelí výroba rozváděčů

Společnosti vyrábějící rozváděče čelí neustále
rostoucím výzvám. Například se očekávají
stále kratší dodací lhůty, aniž by byla
ohrožena vysoká míra flexibility. Rovněž musí
existovat prostor pro realizaci změn později
v průběhu projektu. Kvalitní, komplexní
a přesná dokumentace. Kromě toho roste
tlak na náklady v důsledku manuální výroby.
Jednorázové projekty nabízejí jen omezené
možnosti pro snížení nákladů. Zejména
v oblasti výroby rozváděčů nemají malé
a střední podniky dostatečné možnosti.
Jedním slibným přístupem je systematické
používání metod štíhlé správy. Spolu s aspekty
digitalizace a automatizace je celý výrobní
řetězec ve výrobě rozváděčů analyzován
a dále rozvíjen.
Dostupnost všech digitálních produktových dat je naprosto zásadní pro úspěch digitalizace a automatizace. Proto se
Phoenix Contact důsledně spoléhá na standard eCl @ ss. Cílem je prozkoumat procesní řetězec společně se výrobcem
rozváděčů: od plánovacích a inženýrských procesů až po výrobu jednotlivých modulů nebo celého rozváděče. Pro každý
podproces jsou navržena vhodná účinná opatření.

Plánování a inženýrství

Hlavním úkolem ve fázi plánování
a projektování je vytvoření vhodných
schémat elektrického obvodu pro
daný úkol a definování vhodných
produktů. Phoenix Contact

poskytuje podporu během

celého procesu v programu

CAE (computer aided enginee-

ring). Data lze číst ve všech běžných
programech CAE přes širokou škálu
rozhraní a automaticky převádět na
konfiguraci svorkovnice. Nezbytné
doplňkové materiály jsou pak auto-
maticky přidávány na základě znalostí
o produktech uložených v softwaru.

Po úspěšné konfiguraci mohou být
informace odeslány v reálném čase
přes online rozhraní a může být zadána objednávka na osazenou DIN lištu. Inovativní funkce, jako je inteligentní
průvodce pro značení svorkovnic nebo propojek, zjednodušuje řadu kroků plánování a šetří značné množství času.

Výsledná konfigurace svorkovnice může být použita nejen k přímému zadání objednávky, ale také
k dodání projektových dat v programu CAE prostřednictvím obousměrných rozhraní. Project Complete dále
poskytuje všechny potřebné informace pro výrobu osazených DIN lišt: buď jako digitální výrobní dokument pro
ruční montáž na DIN lištu, nebo jako export ve formátu AutomationML pro řízení plně automatizovaných
systémů při výrobě osazených DIN lišt.

Vlastní produkce

V závislosti na obchodním modelu mohou mít výrobci různé procesy pro jejich vlastní výrobu. Například jejich hlavní
oborem by mohlo být strojírenství, konečná montáž a uvedení do provozu - ale ne skutečná výroba modulů řídicí
skříně, takže tento procesní krok je zadán externě. Podobně by výrobce mohl nabídnout výrobu pouze jako službu,
ale ne již samotnou projekci a tvorbu dokumentace.

Existuje velký počet výrobců rozváděčů, kteří vyrábějí svorkovnice vlastními silami. Výběr dodavatele a zajištění kvality
mají významný dopad na dodací lhůtu a výrobní náklady, zejména při řešení jedorázových projektů a různorodosti
produktů. Účinnost výrobního řetězce může být významně zvýšena výrobními systémy se škálovatelnou úrovní
digitalizace a automatizace - od řezání DIN lišt na délku a nacvaknutí produktů až po vlastní značení.

Klíčovými základními kritérii pro další vývoj a optimalizaci tradičních procesů manuální montáže jsou digitální

výrobní dokumenty - například pomocí našeho softwaru Project Complete pro montážní pracoviště - stejně
jako ergonomický design pracoviště a efektivní poskytování materiálů. Dále pomoc při montáži ve formě datové
podpory procesů sestavování v reálném čase pomáhá zkrátit dobu vyhledávání a chyby. Hlavní výzvou je převedení
digitálního popisu sestavovaného modulu na sled výrobních instrukcí, které lze zobrazit pomocí asistenčního systému.
Pokud jde o technickou implementaci asistenčního systému, jsou k dispozici různé možnosti: od jednoduchých
obrazovek a řešení typu pick-by-light až po aplikace s rozšířenou realitou.

Hlavní kroky procesu ve výrobě osazených DIN lišt nabízejí značný potenciál pro automatizaci díky výrobním postupům,
které lze snadno standardizovat. Na základě modulární automatizace jednotlivých procesů mohou být výrobní linky
navrženy v souladu s požadavky zákazníka, pokud jde o úroveň automatizace a variantu produktu. Zejména automatizace
procesu značení může výrazně zvýšit účinnost. Technologie přímého laserového značení vyvinutá společností
Phoenix Contact pro plně sestavené svorkovnice znamená, že již není nutné ručně vytvářet a připevňovat

označení. Díky flexibilnímu manipulačnímu systému a bezkontaktnímu značení je proces značení také velmi rychlý
u komponentů na DIN liště, které se skládají z různých produktů. Úsilí spojené s tím lze snížit až o 50 procent.
Tento krok automatizace je založen na modulu označování ClipX.Marker a na výrobcích s povrchy, které lze označit.

Inovace procesů ve výrobě rozváděčů

Komplexní řešení na míru od jednoho dodavatele

pokračování na další straně
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Flexibilní výrobní služby

Pokud výroba osazených DIN lišt není jednou z hlavních činností výrobce rozváděče nebo pokud je třeba flexibilně řídit
velké množství objednávek, mohou se mezery překlenout externí výrobou. Z tohoto důvodu společnost Phoenix

Contact nabízí produkční službu pro vlastní osazené DIN lišty. Project Complete zajišťuje plynulý tok

dat od plánování osazených DIN lišt přes proces objednání až po výrobní proces. Tímto způsobem se vyrábějí
a dodávají nakonfigurované svorkovnice s úplným digitálním popisem a dodávají se v krátkém časovém období. V rámci
dalšího rozvoje výroby založené na štíhlých principech je zde tradiční dílenská výroba nahrazena moderní kontinuální
výrobou. Snížením doby nečinnosti a čekací doby je možné zkrátit dodací lhůty až o 40 procent.

COMPLETE line je systém zahrnující hardwarové a softwarové produkty, poradenské

služby a systémová řešení pro optimalizaci všech procesů ve výrobě rozváděčů.

To výrazně zjednodušuje konstrukci, nákup, instalaci a provoz:

• Intuitivní ovládání díky jednotnému designu, haptice a funkci

• Úspora času v celém procesu konstrukce díky bezproblémové softwarové podpoře

• Snížené náklady na logistiku pomocí standardizovaného příslušenství a snížená rozmanitost dílů

• Optimalizované procesy ve výrobě rozváděčů díky individuálním službám a inovativním výrobním řešením

Ing. Přemysl Brož

Produktový manažer 
pbroz@phoenixcontact.cz

Jiří Kaňa

Produktový inženýr 
jkana@phoenixcontact.cz

Nástroje pro projektanty

Databáze prvků 

Jste uživateli CAE systému Engineering Base nebo RUPLAN společnosti
AUCOTEC AG a chcete tyto systémy využívat co nejefektivněji? 

Rádi bychom vám v tomto úkolu pomohli, a proto jsme pro vás ve spolupráci s firmou TECHNODAT připravili
nové databáze výrobků Phoenix Contact pro CAE systémy. Databáze jsou k dispozici ZDARMA na našich
webových stránkách v sekci Servis a podpora/ Soubory ke stažení. Pro snadnější přístup jsme vygenerovali QR kód,
který vás zavede přímo na zmíněnou webovou stránku se základními údaji o našich výrobcích ke stažení. 

Data pro CAE systémy můžete též získat v rámci servisní podpory na stránkách společnosti TECHNODAT.

PROJECT complete 

Věděli jste, že společnost Phoenix Contact má pro vás plánovací software, který vám nabízí automatickou korekci
svorkovnic, 3D modely výrobků a zároveň slouží i pro popis výrobků? 

Že vám tento software umožňuje přímou výměnu dat se všemi běžnými CAE systémy pro ještě efektivnější
využití vašeho drahocenného času?  A že je vám k dispozici zdarma? 

I software PROJECT complete naleznete na našich stránkách.

Pro celkové usnadnění práce s projektováním a především s vyhledáváním informací jsme pro vás

připravili speciální rozhraní na našem webu www.phoenixconctact.cz/projektanti, na kterém najdete

potřebné informace a odkazy na nástroje, které vám nabízíme.
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Project+ je intuitivní projekční nástroj, který vám usnadní tvorbu HW sestavy pro PLC a vzdálené vstupy/výstupy.
Slouží pro návrh kompletní bezpečné automatizace nejen pro strojní zařízení či výrobní linky, ale díky podpoře
celé škály protokolů a standardů lze využít v oblasti řízení budov (DALI = Digital Addressable Lighting Interface),
v oblasti energetiky (IEC 61850) a také v oblasti zabezpečení dat (IEC 62443).

Konfigurátor PROJECT+ pro OS Windows je k dispozici zdarma na našem webu pod obj. číslem 2988667.

PROJECT+

Vytvořte si strukturu hardware pro vaše PLC či vzdálené vstupy  /výstupy ve 3 krocích.

 

 

Výhody:

✔ Rychlá a snadná konfigurace pomocí drag-and-drop

✔ Zohlednění technických pravidel projektování

✔ Automatické doplnění příslušenství a kontrola projektu

✔ Vizualizace včetně zobrazení rozměrů jednotlivých prvků a celé sestavy, export do *.xml

✔ Možnost vygenerování seznamu prvků do souboru / nákupního košíku

✔ Díky e-shopu okamžité zjištění ceny a dostupnosti

Výběr topologie

Vytvoření projektu

Vygenerování sestavy

 

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz
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Moderní řídicí jednotky často používají výkonný protokol TCP/IP, například podle standardu

IEC 60870-5-104, proto mohou nejen získávat obsáhlá energetická data, ale také dynamicky

monitorovat procesy v takovém rozsahu, že uživatelé mohou pohotově zasahovat, aby předešli

hrozícím poruchám. 

Komunikace prostřednictvím Ethernetu na velké vzdálenosti přináší celou řadu problémů. Je například nutné používat
speciálně stíněné ethernetové kabely, které překonají maximální vzdálenost 100 metrů. Pokud je nutné překlenout
delší úseky, nabízejí se optické kabely a odpovídající převodníky. Významně levnější variantu představují extendery
Ethernetu, protože mohou využívat stávající dvouvodičové kabely například z nepoužívaných telefonních vedení.
Pokud extendery podporují standard SHDSL (Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line), je možné překlenout
vzdálenosti až 20 kilometrů na segment SHDSL. Navíc se může dosáhnout přenosové rychlosti až 15 Mb/s.
 

Stabilní a zabezpečené rozvodné a datové sítě

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Extendery Ethernetu s podporou SHDSL pro vzdálenosti až 20 km

BASIC NETWORKING v průmyslu

Jak zabránit přemíře dat ve vaší průmyslové síti a jak tato data zabezpečit

Diagnostika

Porty

Označení výrobku

Obj. č.

Řízené ethernetové extendéry Řízené ethernetové extendéry Neřízené ethernetové extendéry

 

 

2 × SHDSL, 4 × Ethernet 1 × SHDSL, 1 × Ethernet 2 × SHDSL, 1 × Ethernet

TC EXTENDER 6004 ETH-2S TC EXTENDER 4001 ETH-1S TC EXTENDER 2001 ETH-2S

2702255 2702253 2702409

Dálková diagnostika prostřednictvím
IP bez vázanosti na konkrétní lokalitu:
přes web nebo prostřednictvím
protokolu SNMP

Dálková diagnostika prostřednictvím
IP bez vázanosti na konkrétní lokalitu:
přes web nebo prostřednictvím
protokolu SNMP

Lokální dálková diagnostika
prostřednictvím USB

Ethernetové extendéry jsou k dispozici v následujících variantách:

Méně dat a vysoká úroveň bezpečnosti jsou prioritou. Relevantní a rychle dostupné informace v konkrétní

síti mají pro každého velkou přidanou hodnotu. Ze zkušenosti víme, že na mnoha, od jednoduchých až po

složitější, aplikacích jsou použity unmanaged síťové prvky, které nám nedávají možnosti detailně

diagnostikovat síťový provoz, a tím pádem detekovat případný problém. Použitím managed síťových

prvků okamžitě získáme přidanou hodnotu, a tím potřebné informace o topologii sítě, datovém provozu,

které lze jednoduše využít pro diagnostiku sítě a případné odstranění problému. Informace může být

zasílána šifrovaně, a tak je zajištěna bezpečnost dat proti zneužití. V konečném důsledku nasazení těchto

síťových prvků šetříme čas a peníze. 

Od letošního podzimu budeme pravidelně pořádat praktické kurzy, které se zaměří na základy ethernetových sítí a jejich
zabezpečení. Školení bude určeno pro výrobce jednoúčelových strojů a výrobních linek, servisní techniky, programátory
PLC a začínající administrátory síti a jeho cílem bude připravit účastníky školení na návrh, provoz, optimalizaci a diagnostiku
malé až středně rozsáhlé sítě.

Probírána budou následující témata:

✔ MAC adresa, IP adresa, konfigurace, zrcadlení portů a diagnostika
✔ Alarmy, event table, port table a MAC adres table
✔ TCP, UDP, DNS, LLDP, RSTP, SSH, MRP, SNMP, port mirroring a trap manager
✔ DHCP, SNMP, QoS, CLI, LLDP konfigurace, nastavení času SNTP a konfigurace portů
✔ VLAN konfigurace včetně portů, network redundancy a security 
✔ Ověření pomocí nástroje Wireshark

Určitě se na kurzu budeme věnovat i oblasti routingu, vysvětlíme
základy firewallu, šifrování, směrování paketů, překlady adres
pomocí NAT za účelem vytvoření bezpečného VPN přístupu
uživatelů, který bude vytvořen pomocí prvků mGuard.

Oblast switchů bude doplněna o následující:

✔ Packet filter, incoming a outgoing rules, local database a DMZ
✔ SNTP, Radius, X.509 a generování klíče
✔ DHCP service, základy směrovacích protokolů RIP, OSPF a EIGRP
✔ Autentizace, port security, SSH a IPsec VPN
✔ Integrované nástroje pro diagnostiku 
✔ Ověření pomocí nástroje Wireshark

Pokud vás toto téma zajímá a máte zájem se školení zúčastnit,
napište nám na email: marketing.cz@phoenixcontact.com,
budeme vás informovat o termínech. 
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Ing. Tomáš Žák

Produktový inženýr 
tomas.zak@phoenixcontact.cz

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz

Kompaktní konektory pro LED aplikace

řady PTF a PTSM

Phoenix Contact nabízí řadu miniaturních konektorů řady PTF pro flexibilní pásy s LED diodami

a konektory řady PTSM a PTPM vhodné pro LED aplikace např. v oblasti osvětlení. 

 

PTF konektory zajišťují spojení např. dvou LED pásů nebo lze do nich zapojit samostatně vodiče o průřezu 0,34 mm2. 
K dispozici jsou ve variantách se dvěmi a čtyřmi póly. Konektory jsou osazeny zářezovými kontakty, které umožňují
velice snadnou rychlou instalaci a zapojení. Konektory se vyrábějí v bílém provedení a jsou navrženy speciálně pro
LED aplikace. Mohou vést proud až 10A a pracují s napětím až 24V. Celková výška konektoru je pouhých 4,8 mm
a šířka 9,2 mm. Konektory jsou vhodné pro instalaci do 8 a 10 mm širokých LED pásů v lištových profilech.
Integrovaný pojistný mechanismus zajišťuje spolehlivé zapojení do PCB.

PCB svorky a zásuvné konektory řady PTSM a PTPM v bílém a černém provedení disponují výškou pouze 5 mm 
a  jsou tak vhodné pro zástavbu do aplikací i s velmi malým nebo omezeným prostorem, např. LED světla v obytných
i průmyslových budovách a také ve veřejných osvětleních. Konektory jsou navržené pro jmenovité napětí až 160V
a proudem až 6A při max. průřezu vodičů 0,75 mm2. Miniaturní LED konektory řady PTSM / PTPM jsou osazené
zásuvnými pružinovými Push-in kontakty, které tak zajišťují velice snadnou a rychlou instalaci. Vyrábějí se ve variantách
od dvou až do osmi pólů, mezi nimiž je rozteč 2,5 mm. Zároveň jsou dostupné ve dvou variantách montáže na PCB
a to v SMD a THR provedení. 

Všechny výše uvedené konektory pak splňují třídu nehořlavosti V0 podle normy UL94.

Pro více informací o PTF a PTSM konektorech do DPS
zadejte do vyhledávacího okna na našem webu kód:

#0745  konektory PTF

#0739  konektory na kabely PTSM 

#0741, #0743 konektory do DPS

Konektory existují v mnoha různých variantách, pokud
hledáte pro vaši aplikaci něco specifického, kontaktujte nás,
rádi vám poradíme.

Nabízíme vám jedinečný, efektivní, spolehlivý

a rychlý způsob připojení vodičů s naší technologií

Push-in. Pomocí této technologie připojíte pevný

či slaněný vodič s dutinkou bez použití dalšího

nářadí. Jednoduše vodič zatlačíte do svorky

a je hotovo.

Letošní novinkou v oblasti svorek jsou nové svornice PTV.
Tyto svornice, na rozdíl od těch předchozích, disponují
bočním zavedením vodiče do svorky, tím odpadá nutnost
lámání vodiče a jeho připojení z vrchu. Svorky PTV jsou
rozměrově stejné jako současné řešení, je tedy pouze
na vás, jaký způsob připojení vám bude ve vaší aplikaci
vyhovovat.

A jak je to s příslušenstvím u nových svorek PTV?

Svorky PTV stejně jako ostatní svornice od společnosti Phoenix Contact spadají do tzv. rodiny Clipline Complete,
a tedy i svorky PTV mají stejné příslušenství, jak můstky tak i značení.

Svorky PTV je možné objednat prozatím pro průřez 2,5 mm2 v následujících konfiguracích:

Připojení z boku u Push-in svorek? Máme řešení!

Připojení rychle snadno a bez použití dalšího nářadí

 Počet pólů / barva Šedá Modrá Zeleno-žlutá

 2 póly 1078960 1078962 1078963

 3 póly 1078966 1078971 1078991

 4 póly 1078999 1079006 1079012

Výhody:

✔ Časová úspora až 80 % díky Push-in technologií

✔ Boční zavedení vodiče

✔ Připojení vodičů slaněných, pevných a slaněných
    s dutinkou

✔ Připojení bez použití dalšího nářadí

✔ Snadná viditelnost připojení pomocí
    barevného terčíku

✔ Jednotné příslušenství u technologie
    Push-in (můstky, značení)

✔ Bez nutnosti kontrolovat dotažení vodičů
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Neustále se snažíme zlepšovat a zjednodušovat naše pracovní postupy, obzvláště komunikaci směrem

k zákazníkům, která je velmi důležitá pro naši dobrou spolupráci. 

Pokud dojde k nějaké změně našeho výrobku nebo k plánu ukončení jeho výroby, je důležité tuto informaci
co nejdříve sdělit dále těm, kteří tyto produkty používají, pravidelně či jednorázově je nakupují. Vzhledem
k množství našich výrobku a odběratelů je to nelehký úkol.

A proto jsme zřídili nový informační portál, díky kterému se naši zákazníci mohou zaregistrovat a dostávat
oznámení o změně / ukončení výroby produktů automaticky emailem. Jednoduše si nastaví zájmové
oblasti tak, aby obsáhli produktové řady z jejich oboru, takže nebudou dostávat informace o všech produktech
a zbytečně nebudou spamováni.

Chceme se ujistit, že k vám důležité informace dorazí včas. 

Zde je 8 jednoduchých kroků, jak nastavit notifikace….

Nový proces oznamování změn či ukončení výroby našich produktů

1. Pokud chcete dostávat informace
    automaticky e-mailem, proveďte
    svoji registraci na této adrese:
    www.phoenixcontact.com/global

2. Klikněte na „ Service and Support“

3. Dále klikněte na „Product changes
    and discontinuations“

4. Potvrďte tlačítkem 
    „Subscribe to receive
    e-mail notifications“

5. Zvolte si kategorii výrobků,
    která vás zajímá

Tímto nastavením by vám měly automaticky začít chodit emaily se zprávami o pro vás důležitých změnách v našem portfóliu.
Pokud by vaše registrace nebyla úspěšná, kontaktujte nás, prosím, na marketing.cz@phoenixcontact.com. 

6. Vyberte si preferovaný jazyk
    a frekvenci zpráv

7. Vyplňte své kontaktní údaje.
    Povinná je jen e-mailová adresa.

8. Potvrďte informace o ochranně
    osobních údajů a klikněte na „send“
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Obchodní

zástupci

Produktoví manažeři

podpora

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

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

Oblastní manažer

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

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

Jan Bauer 

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

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

Ing. Petr Stach 

Oblastní manažer

Tomáš Sýkora

Oblastní manažer

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

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

Oblastní manažer
Petr Zajíček 

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

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

Oblastní manažer 
David Šanca 

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

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

Oblastní manažer 
Bc. Ladislav Kasal 

- Přepěťové
  ochrany
- Zdroje
- Relé
- Oddělovače

- Těžké konektory
- Svorky
- Tiskárny

Konektory
desek
plošných
spojů

Automatizace

Aplikační / produktoví inženýři

podpora- Přepěťové
  ochrany
- Zdroje
- Relé
- Oddělovače

- PCB konektory
- Tiskárny

- Svorky
- Průmyslové
  konektory
- Automatizace

AutomatizaceEmobilita

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

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

Produktový manažer
pro průmyslovou elektroniku

Ing. Jiří Prchal  

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

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

Produktový manažer pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Přemysl Brož 

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

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

Produktový manažer pro DC
a emobilitu

Roman Částek 

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

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

Produktový manažer pro oblast
automatizace

Ing. Václav Mimráček 

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

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

Produktový inženýr pro
průmyslovou elektroniku 

Jiří Kaňa

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

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

Produktový inženýr pro svorky, průmyslové
konektory a automatizační řešení

Ing. Tomáš Žák 

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

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

Produktový inženýr pro
řešení v oblasti emobility 

Ing. Josef Růžek

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

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

Aplikační inženýr pro oblast
automatizace

Ing. Roman Steiger 

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

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

Produktový inženýr pro oblast
tiskových řešení a PCB konektorů

David Brázda 



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

 obchod@phoenixcontact.com  
www.phoenixcontact.cz

 

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

www.phoenixcontact.cz
NAKUPUJTE ON-LINE

NAKUPUJTE ON-LINE

Portfolio výrobků

• Pouzdra elektroniky
• Elektronické spínací přístroje 

a řízení motoru
• Sítě Ethernet
• Komponenty a systémy polní sběrnice
• Výrobky pro funkční bezpečnost
• HMI a průmyslová PC
• V/V systémy
• Průmyslové osvětlení
• Průmyslová komunikační technika

• Instalační a montážní materiál
• Kabely a vedení
• Svorky a konektory desek 

plošných spojů
• Značení a popisování
• Měřicí, řídicí a regulační technika 
• Monitorování a signalizace
• Řadové svornice
• Reléové moduly
• Ochranné přístroje

• Kabeláž senzorů/aktorů
• Software
• Konektory
• Řídicí jednotky
• Zdroje napájení a zdroje 

nepřerušovaného napájení
• Systémové propojení pro řídicí jednotky
• Přepěťová ochrana a odrušovací filtry
• Nástroje
• Bezdrátová datová komunikace
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