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Vážení zákazníci,

Elektromobilita v současnosti vzbuzuje velké emoce. Na jedné straně velké nadšení z jedinečného zážitku při řízení

elektrovozu, který nabízí výjimečnou akceleraci a plynulý tichý provoz, a na straně druhé rozporuplné reakce

na celkovou ekologičnost výroby a provoz elektromobilů, velikost dopadů na celý český a světový průmysl

i nedostatky současných baterií. 

Poněvadž společnost Phoenix Contact je jedním z významných hráčů na poli elektromobility, rozhodli jsme se

založit portál www.autonabijecka.cz, na kterém by se měly bez předsudků řešit především praktické otázky

spojené s dobíjením elektrovozů a co je třeba zvážit před pořízením vlastního elektroauta a vlastní dobíjecí stanice.

A protože jde o prozatím stále novou oblast, se kterou lidé nemají dlouhé zkušenosti, je dobré se vyhnout

„dětským nemocem“, které provázel např. rychlý rozvoj fotovoltaiky, v řadě případů doprovázející zklamání

z nenaplněných očekávání budoucích výnosů. 

Ovšem současným světem nehýbe jen elektromobilita. Stále více nás obklopují chytrá zařízení, která mají ambice

vše vyřešit za nás, protože přece algoritmus se nemýlí, zatímco každý člověk je chybující a chybovat je lidské.

Ovšem čím více je zařízení „Smart“, tím více může být i křehké na „Smart“ kybernetické útoky. Současně s tím

je zásadní i otázka, do jaké míry by „Smart“ zařízení mělo blokovat zásahy člověka, úmyslné či neúmyslné, moudré

či katastrofické. Toto již ale není parketa společnosti Phoenix Contact. My se snažíme umožnit našim zákazníkům

přístup k co největšímu objemu informací o provozu zařízení, omezit negativní vlivy průmyslového prostředí

na citlivá elektronická zařízení (vlhkost, teplota, vibrace, výbušná prostředí, elektromagnetické rušení, ...),

omezit možnosti kybernetických útoků a zpřístupnit zařízení pro vzdálenou správu pro minimalizaci rizik

a nákladů.

Ovšem sebechytřejší zařízení potřebuje propojení na napájení, senzory a akční prvky a i tyto „hloupé“ instalace

je možné dělat chytře, tedy jednoduše, rychle a bezchybně.  A k tomu slouží takové drobnosti, jako jsou

Push-in technologie či pomocné konfigurační nástroje anebo e-shop.

Buďme chytří!

Ing. Martin Lahoda

Jednatel společnosti 

AMPER 2019

V minulém Newsletteru, který jsme vydali v březnu, jsme vás zvali na veletrh Amper, který je pro nás

tou nejvýznamnější výstavní událostí v roce, kde můžeme prezentovat naše portfolio, pochlubit

se novinkami, potkat se se starými známými a seznámit se s novými tvářemi. Dnes již máme veletrh

za sebou, vše je vyřízeno, zhodnoceno. Přípravy byly náročné, ale nakonec jsme si to užili.

Z Amperu máme stále u některých z vás dluh. Pokud jste navšívili náš stánek, mohli jste si zahrát hru BINGO, a pokud se na vás štěstí trochu
usmálo, tak i vyhrát pěkné ceny. Součástí hrací karty byl dotazník, pomocí kterého jste se mohli dostat do slosování. Po seznámení se s naším
stánkem pro vás určitě nebyl problém správně odpovědět na otázky. Ty jediné správné odpovědi vám přinášíme právě teď a tady, a jako bych
už slyšela „já jsem to věděl“☺.

Jaké odpovědi byly správně?

Nevyhráli jste v BINGU!? Nezoufejte, stále ještě máte možnost
vyhrát skvělou sadu nářadí Phoenix Contact.

Vyplňte nám krátký dotazník,
nechejte kontaktní údaje a
držte si palce   . 

KONTAKT Jméno

Údaje slouží pouze k účelu kontaktování výherce a nebudou archivovány, ani využity pro další kampaně.

Společnost

Email / Tel.

Od samého zrodu segmentu elektromobility společnost Phoenix Contact vyvíjí a prodává 
komponenty pro nabíjecí stanice a elektromobily jako jsou zásuvky, kabeláž, konektory, řídicí 
jednotky pro AC a DC nabíjení. Vyvinuli jsme také unikátní technologii HPC- High Power 
Charging. Jak dlouho trvá nabití elektromobilu HPC technologií na dojezd 100 km?

     3 minuty           23 minut           43 minut

Otevřená platforma řídicího systému optimalizována pro PRŮMYSL 4.0, která umožňuje 
programování v C++, C#, Java se jmenuje PLCnext. Jak se nazývá otevřený obchod, ve které je 
možné sdílet aplikace pro automatizaci, nakupovat či prodávat vámi vytvořené aplikace?

     PLC apps          PLC buy and sell           PLCnext Store

Jednoduchost a univerzálnost je velkou výhodou našich push-in distribučních bloků, které 
pouze zacvaknete do sebe a spojíte standardním můstkem. Jak se tyto distribuční bloky 
nazývají? 

     FIXIT         PTFIX         PHOENIX FIX

Mezi naše novinky patří i miniaturní relé v jednopólovém i dvoupólovém provedení 
s manuálním ovládáním. Jakou má toto velmi úzké relé šířku?

     9,2 mm           8,2 mm           6,2 mm

Mezi hlavní přednosti nových barevných tiskáren BLUEMARK ID Color patří… 

      váží jen 1 kg           tisk je okamžitě k použití, tvrzeno UV světlem             tiskne na trička

Jaká je hlavní výhoda těžkých konektorů HEAVYCON EVO s technologií 
push-in od Phoenix Contact?

     Zdravotně nezávadná montáž               Úspora skladových zásob a času při zapojení 
   

     Pěkné barevné provedení

:

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Prakt ické,  bezpečné,  or ientované na dig itá ln í  budoucnost

 

Modul s 12 pozicemi pro HEAVYCON modular: Nové moduly
s vysokým počtem pozic s využitím propojovací technologie
push-in zjednodušují zapojování až pro 72 pozic v pouzdru
konektoru.

Řada pouzder Heavycon Evo: Speciální vývodka umožňuje
použit í přímého nebo bočního vývodu kabelu.

Ing. Přemysl Brož

Produktový manažer 
pbroz@phoenixcontact.cz

Konektory využívající propojovací technologie, které umožňují rychlou a snadnou instalaci, snižují režii

a náklady. U řady konektorů Heavycon jsou jasně patrné výhody použití propojovací technologie push-in,

navíc dostupné ve všech velikostech a provedeních.

Digitální transformace je v plném proudu také v průmyslovém sektoru – výrobní procesy musí být rychlejší a flexibilnější.
Musí být zajištěna dostupnost stále většího objemu dat.
Přestože jsou strojní zařízení čím dál složitější, musí být
snáze rozšiřitelná.

Většina strojů je navržena pro hromadnou výrobu
a zpracování velkých objemů materiálu a obvykle
se specializuje na jeden konkrétní výrobek.
To také znamená, že se mohou do značné míry
plánovat intervaly údržby. Je pravidlem, že se stroj
při provádění údržby také přestavuje. Nový výrobek
je možné zavést do výroby až po dokončení všech prací.
Přestože tento konvenční způsob výroby nezmizí, bude
ztrácet na důležitosti a uvolní cestu flexibilitě a rychlosti.

Nové požadavky a další rozhraní
Vzhledem k digitální transformaci a průmyslu 4.0 je cílem předefinovat požadavky na výrobní zařízení. Poptávka po vyšší
produktivitě a hospodárnosti se rychle stává spíše pravidlem než výjimkou – výrobní zařízení je možné udržet, pouze
pokud budou dodávky stále rychlejší a ve správný čas. Tyto požadavky byly definovány v nesčetných popisech projektů.
Současným cílem je používat vhodná rozhraní pro zachycení toho nejdůležitějšího.

Aby se optimalizovaly výrobní cykly a počet chyb se snížil na minimum, strojní zařízení se vybavují „inteligentními“
komponenty. Koncepce zavádění strojů a zřizování výrobních kapacit pro dosažení tohoto cíle jsou čím dál složitější
a fáze plánování se prodlužují. Ve výsledku se však optimalizuje navrhování systémů. To není protimluv –
při optimalizovaném plánování se data použitých komponent, jako je konektor, dají také začlenit do procesu plánování
v počáteční fázi.

Současně s tím, jak se stále více prosazují moderní stroje a zařízení složené ze segmentů a modulů, se také zvyšuje
počet rozhraní. Projektant závodu má znatelnou výhodu, když jsou všechny potřebné informace a data související
s těmito rozhraními dostupné v online konfigurátoru – jak je tomu u konektorů společnosti Phoenix Contact.
Potřebné informace je pak možné stáhnout jako 3D data a snadno začlenit do plánu instalace stroje nebo zařízení.
Plánovač obdrží kusovník obsahující vybrané komponenty s referenčním číslem, které je jedinečné po celém světě,
a může se tedy k datům komponent dostat kdekoli a kdykoli. V této fázi také může zvážit použití inteligentní
propojovací technologie, aby se propojení mohlo zřídit pohodlně bez použití speciálního nástroje.

Kompaktní svorkovnice pro moduly se 12 pozicemi
V digitalizované výrobě jsou stále žádanější moduly s vysokým
počtem pozic. V konektorech se slučují signály, přenášejí se
výsledky měření a shromažďují se data. Tyto kroky jsou jasně
definovány zavedením řady HC Modular – propojovací
technologie je k dispozici i pro malé průřezy vodičů. V tomto
případě se musí věnovat pozornost kompatibilitě, je zde také
definován dostupný prostor. Připojení lze na jedné straně
zajistit lisovacím kontaktem, zatímco protikus je vybaven
připojením push-in. V důsledku požadavku na vysoký stupeň
flexibility jsou v tomto případě jasně definovány technické
požadavky. Oba moduly se mohou používat – bez ohledu
na propojovací technologii – pro napětí až 250 V.

V současné době začalo být dostupné velké množství
kontaktních vložek, které využívají propojení push-in.
Instalaci ještě více usnadňují připojení PE, která také
zahrnují technologii push-in. To znamená, že se všechny
izolátory mohou nainstalovat do ovládací skříně před
kabeláží. Všechna připojení v ovládací skříni jsou přístupná
přes předem namontovaný adaptér PT pro připojení PE.
Ovládací skříň je tedy možné plně vybavit a instalovat
se všemi rozhraními. Tím se také velice zrychlí postup
zapojování. Všechno, co se musí připojit ke konektoru,
je vedeno zevnitř. Pak odpadá náročná instalace konektorů,
která by jinak byla nezbytná. Konektor zůstává na místě
a do ovládací skříně lze pohodlně nainstalovat slaněné
vodiče. Nejen že se vytváří dobrý vizuální dojem – také
se usnadňuje práce a zkracuje doba montáže a instalace.
 

Jednotné připojení pro všechny velikosti
Konektor Heavycon je nyní ve všech velikostech pouzder vybaven alespoň jednou kontaktní vložkou s připojením push-in.
Malé kontaktní vložky řady HC-A03 a HC-A04 jsou opatřeny připojením push-in pro výkonové a PE kontakty. Kontaktní
vložky HC-A10 a HC-A16 jsou k dispozici pro větší řadu HC-D15 a HC-D25. Kromě výkonových kontaktů je adaptér PT
vhodný také pro připojení PE. Nejběžněji používané kontaktní vložky – řada B – jsou k dispozici pro všechny počty pólů:
6, 10, 16 a 24. Tento komplexní program kontaktních vložek lze použít ve všech pouzdrech odpovídajících velikostí.
Používají se pouzdra vyrobená z plastů nebo tlakově litého hliníku a pouzdra s volitelným šroubovacím vývodem.

Bez ohledu na použitou propojovací technologii se konektor skládá z mnoha součástek. Řada pouzder HC-Evo dostupných
od společnosti Phoenix Contact s uchycením na panel a přímým nebo bočním vývodem kabelu. Šroubový úchyt se vkládá
v požadovaném směru vývodu bajonetovou spojkou a i po instalaci se může změnit.

Neustále roste důležitost jednoduchého, rychlého

a bezúdržbového uspořádání strojů a systémů.

Zvyšuje se dostupnost a snižuje náročnost instalace

a zkoušení. Stroj se sestaví z jednotlivých segmentů,

odzkouší se a odešle zákazníkovi. Díky koncepci

inteligentních konektorů a konektorů z řady Heavycon

v předávacích bodech může kabeláž zůstat na místě.

Pro každou velikost pouzdra existuje alespoň jedna

kontaktní vložka využívající propojovací technologii

push-in. Ve všech případech je možná instalace bez

speciálních nástrojů, je jednoduchá, bezúdržbová

a odolná proti vibracím.

Technologie push-in zjednodušuje propojování
Oblíbené propojení push-in, které se používá u svorkovnic mnoho let, nyní také usnadňuje práci s konektory pro velká
zatížení. Přestože je princip fungování stejný jako u svorkovnic, existuje několik zvláštních charakteristik při použití
přímo ve stroji nebo zařízení. U mnoha konektorových modulů, jako těch, které se používají s kontaktními vložkami
B24 v řadě Heavycon společnosti Phoenix Contact, je v důsledku kompaktního provedení omezen dostupný prostor.
Navíc musí být vždy zajištěna kompatibilita zasouvání s jinými propojovacími technologiemi. U řady Heavycon B jsou
svinuté nebo stáčené kontakty upevněny do upínací pružiny. Montáž „patentovaného“ oranžového akčního členu
se také provádí pouze v jednom kroku. Díky svorkovému prvku s pružinovým uchycením je propojení také odolné
proti vibracím a může se používat v průmyslu a v náročných podmínkách. Bez problémů je i použití u kolejových vozidel
– byly provedeny zkoušky s vibracemi a rázy podle mezinárodní normy IEC 61373.

Také montáž konektoru je snadná: slaněný vodič se odizoluje a navlékne se dutinka. Vodič se zasouvá přímo,
tj. bez nástroje, do kontaktního otvoru. Tyto komponenty jsou také více ceněné díky kombinaci výhod technologie
push-in a přímého propojování.

Rychlé připojování průmyslových konektorů
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Průmyslové počítače jsou navrženy k řízení procesů v rizikových oblastech, ve kterých jsou nepříznivé

podmínky se zvýšenou koncentrací výbušných plynů, par nebo prachů.

Taková elektrická zařízení musí být navržena a konstruována způsobem, aby za běžných provozních podmínek nehrozilo
nebezpečí výbuchu například vlivem vysokých teplot, velkých teplotních změn či při styku s rozpouštědly a chemickými
výrobky.

Naše zařízení se schválením IECEx a ATEX zóna 2/22 byla speciálně vyvinuta pro toto použití.

Box a panelová PC pro oblast Ex jsou k dispozici v různých výkonových třídách. Robustní panelová PC mají širokoúhlou
obrazovku s dotykovou technologií PCAP.

Průmyslový box PC s certifikací ATEX/IECEx je uveden v seznamu UL s krytím IP30 a kompletně utěsněným
konvekčním boosterem, provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití. Vysoký výkon, chování odezvy
a energetická efektivita procesoru Intel® Core™ i7, napájecí napětí 24 V DC.

V provedení box PC se jedná celkem o 5 produktů. Pokud je seřadíme podle výkonu, tak se jedná o VL2 BPC 1000 EX
(obj.číslo 1054028) až  VL2 BPC 9000 EX (obj.číslo 1054023).

Všechny uvedené produkty jsou konfigurovatelné, je možné si navolit optimální parametry pro vaši konkrétní aplikaci.

Z konfigurovatelných parametrů je možné volit následující:

✔ procesor (např. i7-6822EQ 2.0 GHz)
✔ operační paměť (až do 16 GB DDR 4)
✔ možnost volby RAID 1
✔ velikost a typ disku (SATA či SSD až do velikosti 500 GB)
✔ operační systém (bez operační systému, WIN 7 či WIN 10)
✔ rozhraní 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485),
    2x displejový port, flexibilní rozšíření díky volitelnému slotu PCI nebo PCIe

Pro oblast panelových PC je k dispozici 6 produktů, od VL2 PPC 1000 EX (obj.číslo 1050366) po VL2 PPC 9000 EX
(obj.číslo 1050364).

Z klíčových parametrů je třeba zmínit:

✔ velikost dotykového panelu lze konfigurovat až do velikosti 21,5 " 
✔ rozlišení 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 
✔ moderní koncepty ovládání díky multidotykové podpoře
✔ procesor  Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2,8 GHz
✔ grafická karta Intel® HD Graphics 530
✔ krytí IP 65 (přední strana,) IP 30 (zadní strana)
✔ teplota provozu 0 °C ... 45 °C (s HDD), -20 °C ... 50 °C (s SSD)

Průmyslové počítače pro oblast

s nebezpečím výbuchu

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Pro bezporuchová připojení

Bezpečnost na principu bloku: Když se vlak pohybuje po určitém úseku železniční trati,
tento blok je obsazen, signál k zastavení je červený, a teprve když vlak tento úsek opustí,
dostanou povolení ke vjezdu následující vlaky.

V železniční infrastruktuře, zejména v ochranných systémech vlaků, je na prvním místě bezporuchový

provoz. Při zapojování přidružených snímačů ve venkovních i vnitřních systémech nabízejí mnoho výhod

svorkovnice s technologií push-in, které jsou dnes běžné v mnoha průmyslových oblastech.

Železnice se řadí mezi nejbezpečnější dopravní prostředky a podobně jako na letectví se na ni vztahují extrémně vysoké
bezpečnostní požadavky. Důvody jsou zřejmé – nehody v těchto oblastech mají mnohem horší dopady než například
v individuální silniční dopravě. Aby se v železniční dopravě dosáhlo požadované úrovně bezpečnosti, jsou nezbytné
vysoce spolehlivé technologie pro plynulé řízení a přesné monitorování.

Nezbytnou podmínkou je bezchybná součinnost bezpečnostních a řídicích systémů shrnutá pod zkratkou CCS
(Command-Control and Signaling, řízení a zabezpečení). Srdcem těchto systémů je signalizace, jejíž technická
implementace se může v různých částech světa značně lišit, ale v zásadě zahrnuje stejné prvky. Konkrétní signalizace
je pro železniční dopravu rozhodující také proto, že poskytuje jednu velkou výhodu, která je současně značnou slabinou.
V důsledku systému „ocel na oceli“ je dosahovaný součinitel tření mnohem nižší než u silniční dopravy: μ = 0,1–0,2
u železniční dopravy oproti μ = 0,6–0,8 u silniční dopravy. Tento nízký součinitel tření způsobuje nižší spotřebu energie.
Na druhé straně jsou výsledkem dlouhé brzdné dráhy.

Dohled nad kolejemi
Technicky se provádí počítači náprav, systémy detekce vlaků a vlakovými zabezpečovacími systémy nainstalovanými
u trati. Typická detekce pomocí počítačů náprav například kontroluje, zda se počet vlakových náprav vjíždějících do
železničního přejezdu shoduje s počtem náprav, které
z přejezdu vyjíždějí. Pro připojení počítačů náprav se
používají plné železniční kabely většinou vedené
do kabelových rozdělovačů, z nichž vedou mnohožilové
návěstní kabely do blokovacích zařízení. 

Pro tyto účely jsou obzvlášť vhodné svorkovnice push-in,
ať již v kabelových rozdělovačích odolných vůči povětrnosti
nebo v pozicích pro koncovky kabelů na blokovací jednotce.
Zejména plná struktura lankových kabelů nabízí velký
potenciál pro úspory ve vedení, protože proces zapojování
je mnohem efektivnější. Díky technologii s přítlačnými
pružinami je možné lankové kabely připojovat bez nástrojů
ve dvou krocích: odizolování kabelů a zasunutí do svorek.

Vedení a ochrana signálů pomocí svorkovnic push-in

Pokračování na další straně
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Nová svorkovnice push-in: PT 6-T P/P HV má dvě integrované 4 mm testovací zásuvky chráněné proti dotyku, dva kolíky
můstku a čtyři místa pro popisky; široká škála barevně rozlišených rozpojovacích a slepých zástrček umožňuje snadné
přepínání.

Ing. Přemysl Brož

Produktový manažer 
pbroz@phoenixcontact.cz

Zvláštní podmínky pro železnice u protinožců
I když úsilí operátorů železniční infrastruktury o urychlení decentralizace blokovacích zařízení způsobilo snížení počtu
tradičních měděných přípojek signálu, poslední připojení venkovních systémů budou vždy tvořit měděné kabely.
V závislosti na zemi a systému mohou být vzdálenosti těchto připojení ve dvojciferných počtech kilometrů. V důsledku
elektrického odporu tyto extrémně dlouhé úseky vyžadují větší průřezy kabelů. Tento problém se musí řešit například
v Austrálii. Nákladní přepravní cesty jsou tam velice dlouhé, což platí i pro odpovídající dráhy signálů. V důsledku toho
se používají kabely o průřezu až 10 mm2, kde by vzhledem k úrovni výkonu stačily průřezy podstatně menší.
 

Pro účely údržby a distribuce signálů jsou na obou stranách rozpojovacího nože svorkovnice dva kolíky můstku.
Díky této konstrukci se mohou segmenty například při uvádění do provozu dočasně zkratovat zasouvacím můstkem
a signály se mohou distribuovat redundantně. Na můstek je možné umístit štítek jasně čitelný shora a nasadit
nad zasunutý nebo nezasunutý můstek jako označovací pásek. Takto je k dispozici pro identifikační údaje dostatek
místa na čtyřech označovacích plochách.

Technologie push-in má mnoho výhod využitelných v železničním průmyslu. Díky značným úsporám nákladů na kabeláž
a času se použití technologie přímého propojování v těchto oblastech prosazuje stále častěji. Spojení také vyžadují
méně údržby a jsou trvanlivější. Již tak rozsáhlý sortiment svorkovnic společnosti Phoenix Contact se neustále rozšiřuje,
aby pokryl potřeby železničního průmyslu. Nejnovějším výrobkem je rozpojovací svorkovnice PT 6-T P/P HV,
která je obzvlášť vhodná pro velké průřezy až 6 mm2 u ohebných a až 10 mm2 u pevných vodičů. Díky různému
příslušenství je možné provádět mnoho scénářů údržby a uvádění do provozu. Širší rozsah jmenovitých napětí
do 1 000 V také umožňuje nové aplikace, jako jsou kolejové okruhy a sběrnice pro distribuci energie.

Nová rozpojovací svorkovnice pro železnice
Pro tyto požadavky železničního průmyslu vyvinula společnost Phoenix Contact rozpojovací svorkovnici s označením
PT 6-T P/P HV, která je obzvlášť robustní a výkonná. Jako rozpojovací svorkovnice je použitelná při jmenovitých
napětích do 1 000 V a proudech do 32 A. Kromě samotných snímačů / akčních členů ji lze používat i pro jiné účely,
například v motorech bran nebo třífázových pohonech výhybek. Svorkovnice má vyjímatelnou rozpojovací zástrčku
navrženou s důrazem na robustnost a ergonomii. V železničních zařízeních je totiž naprosto zásadní spolehlivé
rozpojování dráhy signálu.

Aby se rozpojovací zástrčka nemohla ztratit, stačí umístit nůž do odkládací pozice. Provádí se to tak, že se zástrčka
otočí o 180° a její držadlo se zajistí v zasouvací části svorky. Pak se na kovovou součást zástrčky musí upevnit další
štítek. Je tam odpovídající vyvrtaná díra. Rozpojovací zástrčka má další zvláštnost: Držadlo rozpojovacího nože
vyrobené z šedého PA 6.6 (polyamid 6.6, nylon) má malý červený štítek, který při správném zasunutí zcela zmizí.
Takto může operátor vizuálně
zkontrolovat, zda je zástrčka
spolehlivě zasunutá. Pro trvalé
přerušení návěstního obvodu
je k dispozici slepá zástrčka
bez vodivých kovových
součástí v různých barvách,
např. modrá, jako tzv. údržbová
zástrčka.
Kromě toho je svorkovnice
push-in PT 6-T P/P HV
opatřena dvěma integrovanými
4 mm zkušebními zdířkami
chráněnými proti dotyku,
které již odpovídají příští
generaci měřicích
sond podle normy
IEC/EN 61010-031
do CAT IV.

 

EN 50125-3 – Zkoušky rázy a vibracemi pro součásti drážních zabezpečovacích systémů
Posuzování svorkovnic, co se týče odolnosti proti rázům a vibracím, vychází z norem EN 50155 a IEC 616373. Avšak
prostředí pro signalizaci – alespoň v Evropě – musí splňovat podmínky jiné normy, tj. EN 50125-3. Části 4.13.1 a 4.13.2 
od roku 2003) popisují obtížnost zjišťování odolnosti proti rázům a vibracím na železniční trati.

Hlavním důvodem je to, že v důsledku různých rychlostí vlaku se mohou značně lišit parametry například pro kvalitu
trati nebo zatížení náprav. Proto byly stanoveny čtyři stupně závažnosti, které mají související nároky podle místa
instalace komponent a jejich okolí. Zde platí následující: Čím blíže je komponenta ke koleji, tím vyšší je zatížení.
Pro svorkovnice se hodnotí a testují místa instalace kategorie C3 v kolejovém loži a C4 mimo trať ve vzdálenosti
1 až 3 m.

Svorkovnice s technologií push-in
Sortiment svorkovnic push-in zahrnuje řadu výrobků vhodných pro železniční infrastrukturu, ať již venku, jako systémy
detekce vlaků a vlakové zabezpečovacími systémy a ve spínacích motorech a světelných návěstidlech, nebo ve vnitřních
systémech, jako jsou pozice pro koncovky kabelů. Svorkovnice push-in používané zde zahrnují svorkovnice s nožovým
rozpojováním, které mají zásadní výhodu: Propojení mezi jednotlivými částmi venkovního zařízení, jako jsou snímače /
akční členy venkovních systémů, nebo v odpovídajících kabelových rozdělovačích, je možné rozpojit pro účely měření
a zkoušení bez přerušení návěstního vodiče. Obzvlášť robustní a kvalitní provedení rozpojovacích míst zajišťuje
trvanlivost a nízký odpor kontaktů. Nekvalitní body styku mohou být zbytečnou příčinou chyb v systému a neustálého
vyhledávání závad. Také odpadá nutnost zásahů do elektrické instalace a přehodnocování bezpečnosti. Když se uvádějí
do provozu úseky návěstních kabelů nebo je nutné rychle najít a eliminovat závady v systému, jako jsou zemní spojení,
lze snadno rozpojit jednotlivé segmenty a zkontrolovat je měřicími přístroji.
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Ucelené portfolio z těchto hledisek:

✔ Pro vodič od 0,14 mm2 do 95 mm2

✔ Pro proudy až 232 A
✔ Pro napětí až 1 000 V
✔ Pro rozteče od 2,5 mm do 20 mm
✔ Pro vlnové, THR a SMT pájení 
✔ Pro šroubové, pružinové a IDC připojení

Možnost zákaznických

modifikací pro:

✔ Potisk
✔ Změna barvy
✔ Kódování
✔ Zcela nová svorka

SKEDD = bezkonkurenční produkt!

Nová technologie pro montáž přímo
do DPS bez nutnosti pájení

Portfolio konektorů Phoenix Contact

Ucelené portfolio z těchto hledisek:

✔ Pro vodič od 4 mm2 do 150 mm2

✔ Pro proudy až 309 A
✔ Pro napětí až 1 000 V
✔ Pro šroubové, s připojením pro kabelová
    oka, pružinové a T-LOX připojení

Speciální provedení pro:

✔ Transformátory = zalévané svorky
✔ Pro tloušťky stěn od 1 mm do 6 mm

Ucelené portfolio z těchto hledisek:

✔ Pro vodič od 0,14 mm2 do 35 mm2

✔ Pro proudy až 125 A
✔ Pro napětí až 1 000 V
✔ Pro rozteče od 2,5 mm do 15 mm
✔ Pro spoje PCB / PCB, PCB / vodič,
    vodič / vodič 
✔ Pro šroubové, pružinové, IDC
    a krimp připojení

Možnost zákaznických modifikací pro:

✔ Potisk
✔ Změna barvy
✔ Kódování
✔ Zcela nový konektor

SKEDD = bezkonkurenční produkt!

Nová technologie pro montáž přímo
do DPS bez nutnosti pájení

Beznástrojový systém připojení vodičů pro všechny

typy Sunclix konektorů.

Kompletní nabídka pro BIPV moduly:

✔ Konektory
✔ Diody
✔ Junction boxy

Kompletní nabídka pro fotovoltaické elektrárny

pro DC i AC obvody. 

Ucelené portfolio z těchto hledisek:

✔ Pouzdra pro lehký průmysl
✔ Pouzdra pro těžký průmysl
✔ Pouzdra pro domovní instalace (zástavbové) 

K dispozici online konfigurátor

pro vybrané řady

→ vše pod web kódem #0512.

Pro odzkoušení, vývoj a testování

nabízíme tzv. Development kits

→ vše pod web kódem #0686.

Ucelené portfolio pro

metalické i optické

komponenty:

✔ Konektory
✔ Kabely
✔ Nástroje

Konektory M12 splňující

předpisy pro různé

sběrnice:

✔ Kódování
✔ Barvy

Různé varianty pouzder

s krytím IP20 – IP69K pro:

✔ RJ45
✔ M12
✔ D-SUB
✔ USB

Nabízíme zapůjčení setů

pro správnou montáž

optických konektorů.

Ucelené portfolio z těchto hledisek:

✔ Konektory na kabely
✔ Konektory s montáží na stěny přístrojů (zevnitř i zvenčí)
✔ Konektory s montáží na PCB
✔ Volně osaditelné konektory
✔ Osazené konektory (s kabely) 

Pro nejpoužívanější konektor M12

nabízíme tyto možnosti:

✔ Signály až 17 pozic
✔ Data až 10 Gbps
✔ Napájení až 16 A a 630 V
✔ Pro M12 nabízíme Varioport
    = bezkonkurenční produkt!

Pro konektory M17 a M23

nabízíme signálové

a napájecí konektory.

Pro konektory M23 a M40

nabízíme hybridní konektory.

Pro konektory M40 a M58

nabízíme napájecí konektory.

Pro konektory M12 – M58

nabízíme i SPEEDCON uzamčení. 

EV sety = vše v jednom balení = bezkonkurenční

produkt na sestavení autonabíječky!

V kombinaci s elektromobilem

vám můžeme prezentovat

funkčnost a jednoduchost

EV setů.

Široká škála nabíjecích

kabelů.

Možnost zapůjčení

kabelů, řídicích

jednotek nabíjení

a přenosné stanice.

Možnost potisknutí

pistolí a krytů zásuvek

s logem zákazníka.
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Problematika ochrany osob před riziky, která představují pohyblivé součásti strojních zařízení je stále

více diskutovaným tématem a je stanovena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2006/42/ES.

Provozovatelé strojních zařízení očekávají, že vývojáři strojních zařízení zajistí podmínky, kdy nebude docházet
k odstávkám a zařízení tak bude pracovat za optimálních provozních podmínek. Tyto požadavky mohou být splněny
díky použití moderních bezpečnostních technologií.

Ochrana osob před nebezpečími, která představují pohyblivé části strojů, je často dosažena vypnutím
pohonu vypínačem motoru nebo napájení, kdykoliv je to nutné. V případě, že je pohyblivý ochranný prvek
(např. bezpečnostní kryt) otevřený, pohonný systém motoru se zastaví a celý motor se po uplynutí
přednastavené doby i vypne díky aktivaci bezpečnostního relé. V případě, že si obsluha stroje přeje pohon
spustit za účelem nastavení nebo údržby, v tomto případě už to není možné. Pokud ale provozní okolnosti
vyžadují, aby elektrický pohon byl v činnosti i při otevřeném bezpečnostním krytu, je možné toho dosáhnout
už ve fázi vývoje, kdy jsou použity jiné bezpečnostní prvky. Mezi tato řešení patří provádění nutných úkonů
v režimu opětovného krátkodobého zapínání a vypínání anebo pomalého chodu.
 

Uživatelé musejí mít možnost bezpečnostní prvky jednoduše zprovoznit a provozovat. Z toho důvodu je snímač otáček
a zastavení PSR-MM30 navržen tak, že je možné jej snadno nakonfigurovat pomocí intuitivního softwaru PSRmotion.

Bezpečnostní funkce definované normou ČSN EN 61800-5-2 zahrnují například:

✔ bezpečné odpojení momentu (Safe Torque Off (STO))
✔ bezpečné provozní zastavení (Safe Operation Stop (SOS))
✔ bezpečně omezená rychlost (Safe Limited Speed (SLS))
✔ bezpečné sledování rychlosti (Safe Speed Monitor (SSM))
✔ bezpečný rozsah rychlosti (Safe Speed Range (SSR))
✔ bezpečný směr pohybu (Safe Direction (SDI))

V ovládacím nástroji lze snadno tento snímač parametrizovat na všechny provozní údaje, např. typ snímače nebo mezní
hodnoty rychlostí. Jakmile jsou parametry nakonfigurovány, nastavení jsou přenesena z počítače do snímače otáček
a zastavení přes standardní USB rozhraní.

Funkce sledování v reálném čase umožňuje přenos dat o otáčkách a zastavení a jejich sledování a aktuální zobrazení.
Grafické zobrazení aktuální hodnoty a mezní hodnoty rychlosti a nezbytných dalších provozních a diagnostických
dat přispívá k minimalizaci nákladů ve fázi spouštění a údržby.

Bezpečné monitorování a vyhodnocování

otáček strojních zařízení

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Norma ČSN EN 61800-5-2 je klíčovým právním předpisem upravujícím provozní bezpečnost elektrických pohonů,
který rovněž stanovuje požadavky a přináší doporučení pro konstruktéry těchto zařízení. 

Současné systémy jsou certifikovány dle normy ČSN EN 61800-5-2 a nabízejí již integrované bezpečnostní prvky.

Výběr dostupných snímačů otáček a zastavení

Bezpečnostní snímač PSR-MM30 může monitorovat až tři mezní hodnoty rychlosti na jednom zařízení, včetně zastavení.
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Se společností FIEDLER AMS s.r.o. jsme v kontaktu již několik let a zde představujeme výsledek

naší společné práce. Společnost Phoenix Contact dodala pouzdra + konektory a společnost

FIEDLER AMS s.r.o. dodala nápad a know-how z oblasti řízení technologických procesů, telemetrie

a sběru dat.

Výsledkem je zcela nový produkt Process Controller C8. Tento produkt se skládá ze základní jednotky

C8-BIC, ke které lze připojit až 20 externích vstupně/výstupních nebo komunikačních modulů.

Ovládání jednotky a nadstandardní funkce

✔ Vyhledávání denních minim, maxim a proteklých objemů.
✔ Výpočtové funkce nad měřicími kanály (součet, klouzavý součet nebo průměr, rozdíl, trend, korekce polynomem
    2.řádu) s výstupem do samostatného kanálu i do SMS.
✔ Řízení odběrného zařízení vzorků ve 4 provozních módech
✔ Limitní i gradientní alarmy pro každý analogový kanál.

Záznam a sledování průtoku pulsních vodoměrů

✔ 64 záznamových kanálů s podporou výpočtu a archivace denních, měsíčních, ročních a celkových proteklých objemů.
✔ Výpočet okamžitého průtoku z pulsů (snímače REED a OPTO).

Měření průtoků v otevřených profilech

✔ Čtyři záznamové kanály pro měření a výpočet průtoků a proteklých objemů pomocí konsumpčních rovnic
    (funkční závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem pro konkrétní měrný profil).
✔ Přednastavené konsumpční rovnice pro nejčastěji se vyskytující  
✔ Parshallovy žlaby a měrné přelivy. Uživatelsky nastavitelné parametry obecné konsumpční rovnice i pro složené žlaby
    a tabulkové zadání Q=f(H).
✔ Čítače provozních hodin a celkové doby nefunkčního měření.

Výstupy

✔ Limitní, časové a logické řízení vlastních i externích relé 
✔ Čtyři nastavitelné PID regulátory
✔ Funkce záskok a střídání pro ovládání dvojice i trojice čerpadel. 
✔ Parametry pro řízení vlastních i externích výst. smyček 4-20 mA.

GPRS

✔ Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
✔ Přechod na častější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
✔ Symetrická šifra pro přenášené soubory (povely i data)
✔ Vzdálená parametrizace C8 i upgrade FW prostřednictvím serveru. Zálohování parametrických souborů na serveru.

Systém varovných, informativních a řídicích SMS:

✔ Telefonní seznam pro 48 adresátů, sdružování do skupin.
✔ 48 nastavitelných varovných SMS zpráv (libovolný text, automatické vkládání aktuální hodnoty, různé spouštěcí
    podmínky včetně doby jejich trvání, hystereze,...).
✔ Informativní SMS sestavené na základě příkazového řádku nebo dotazové SMS
    (akt. hodnoty, max, min, bilance, motohodiny, ...).
✔ Povelové SMS pro ovládání výstupů (binárních i analogových), nastavení vybraných koeficientů a parametrů.

Zákaznická aplikace pro pouzdra ME-MAX: 

Process Controller C8 od společnosti FIEDLER AMS s.r.o.

Základní popis

Modulární řídicí jednotka s velkým počtem měřicích analogových i binárních vstupů a výstupů určená pro řízení
technologických procesů ve vodárenství.  Čtyři sériové komunikační linky RS485 dovolují připojení mnoha různých čidel
a snímačů pod protokoly MODBUS RTU a FINET. Programové vybavení podporuje měření průtoků pomocí pulsů
i výpočtem z konsumpčních  rovnic, řízení čerpadel a dmychadel včetně záskoků, integrované PID regulátory
a data-hosting na serveru včetně vzdálené parametrizace.

Analogové záznamové kanály

Až 120 analogových kanálů pro záznam hodnot měřených veličin. Ke každému kanálu lze nastavit jeho specifický název,
počet desetinných míst pro archivaci, měřicí metodu, limitní hodnoty pro alarmy a mnoho dalších parametrů. Uživatel
má k dispozici přednastavené měrné jednotky pro hladinu, průtok, objem, teplotu, RV, pH, redox, rozp. kyslík, vodivost,
tlak, dešťové srážky, proud, napětí, pulsy, radiaci a mnoho dalších fyzikálních veličin. Interval archivace je nastavitelný
od 1 sec do 24 hod samostatně pro každý záznamový kanál. C8 podporuje přechod na četnější měření a záznam
vybraných veličin po překročení některé mezní hodnoty (limitní alarm) a také umožňuje nastavit zpožděné měření pro
snímače, které vyžadují delší dobu náběhu od zapnutí napájení. Binární záznamové kanály Process  Controller C8
obsahuje až 240 binárních kanálů.  Každý kanál je konfigurovatelný jako binární vstup nebo binární výstup. 
Vstupní binární kanál zaznamenává okamžik sepnutí a rozepnutí vstupu s časovým rozlišením 1s (chody a poruchy,
ostraha obj., apod.). Výstupní binární kanály dovolují povelovat relé na základě logických funkcí s dalšími binárními
kanály (AND, NAND, OR, NOR, XOR). 

Textový kanál - deník událostí

Odeslání dat na server, texty a tel. čísla přijatých i odeslaných SMS, závady připojených čidel, výpadky v napájení, ...

Záznamové kanály: 120 analogových, 240 binárních - - -
Kapacita datové paměti: 6 MB, až 1 mil. měřených hodnot - - -
Binární vstupy - optočlen: 9 (+2 REED, OPTO) 9 18 0
Binární výstupy (RELE 230V/2A): 9 (FET 10-30V DC / 0.5 A) 5 0 8
Analogové vstupy 4(0)-20 mA: 6 0 0 0
Sběrnice RS485: 4 0 0 0
GSM/GPRS interní modul: duální, GPRS Class 12 - - -
WIFI interní modul:  předávání dat na server (volitelné příslušenství)
Napájecí napětí: 16 až 24 V DC  5 V DC (intgerní sběrnice)
Provozní a skladovací teplota: -20 ºC až 60 ºC  -20 ºC až 60 ºC
Rozměry (v x š x h): 114,5 x 90 x 99 mm  114,5 x 22,5 x 99 mm
Hmotnost: 550 g 150 g 140 g 180 g
Krytí: IP20  IP20

TECHNICKÉ PARAMETRY C8-BIC C8-EB35 C8-EB60 C8-EB08

Ing. Josef Růžek 

Aplikační inženýr
jruzek@phoenixcontact.cz 
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www.autonabijecka.cz

Oblast elektromobility je v současnosti jednou z nejsledovanějších a jistě k tomu přispěl fakt,

že na trh přijde v tomto roce jak plug-in hybrid Škoda Superb (tedy automobil, který na elektřinu

dojede až 70 km a delší vzdálenosti již pojede na benzín), tak i nejmenší Škoda Citigo. Zdá se,

že především posledně zmiňovaný vůz bude středem pozornosti především díky dvěma parametrům:

cena do půl milionu korun a dojezd až 300 km.

V České republice je v současné době 5000 elektromobilů a jejich počet meziročně roste 60 - 70%, tedy
podobným tempem jako ve zbytku Evropy. Vzhledem k celkovému počtu automobilů, kterých je 6 milionů,
je to zatím zanedbatelné množství, které je ovlivněno i tím, že v současnosti je u nás evidovaných jen asi
400 nabíjecích stanic. S růstem počtu nových modelů i velkými projekty na rozvoj nabíjecích stanic roste
atraktivita tohoto způsobu přepravy.

Vzhledem k omezením v distribuční soustavě elektrické energie i ceně AC nabíjecích stanic lze očekávat,
že největší množství tzv. autonabíječek bude typu AC, tedy nabíjení střídavým proudem přes noc, případně
během stání na parkovišti před kanceláří. Cenová úroveň hotových AC autonabíječek se totiž pohybuje
kolem 30 tisíc Kč a je tudíž atraktivní volbou nejen pro firmy, ale i pro domácnosti.

S rozvojem emobility se pojí spousta praktických otázek, na něž je mnohdy složité najít odpověď.
Například „jaký přívodní kabel potřebuji u rodinného domku, abych mohl nabíjet elektromobil?“
nebo „jak zajistit, aby při příjezdu všech zaměstnanců do práce a nabíjení jejich vozidel nezkolabovala
síť a kancelář mohla bez problémů fungovat?“, případně „existuje nějaká jednoduchá stavebnice
pro sestavení nabíjecí stanice?“.

To je jeden z důvodů, proč vznikla nová doména www.autonabijecka.cz. Obsahuje praktické informace
pro všechny, kteří se o emobilitu zajímají. Součástí jsou i odkazy na konkrétní výrobce AC i DC autonabíječek,
které obsahují kvalitní komponenty německé výroby. Současně zde najdete důvěryhodné obchodní partnery
– distributory elektroniky, u kterých sety pro výrobu autonabíječek můžete pořídit za cenu pod 9 tisíc Kč.
Je zde možné najít i informace o dotacích, které v oblasti elektromobility v současné době existují.

Naším cílem je doménu www.autonabijecka.cz rozvíjet, doplňovat zajímavé články a umožnit komunikaci
v diskuzním fóru.

Odborným garantem je ing. Josef Růžek a zřizovatelem je společnost Phoenix Contact.

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

Produkt16

VolšoHEC RUN 2019

Je to až neuvěřitelné, jak rádi lidé pomáhají. Někdy se zdá, že jsme k sobě v dnešní době lhostejní,

že nic není tak, jak bývalo a vztahy mezi lidmi už vůbec ne. VolšoHEC RUN je akce, na které zjistíte,

že to tak není, že svět je v některých oblastech stále v pořádku. 

V roce 2017 přišel nový obchodní a marketingový ředitel Phoenix Contactu - Radim Roček s nápadem

uspořádat charitativní běh, který by nejen komunikoval naši firmu, ale i přinášel něco společnosti. Vybudovat

tuto akci úplně od nuly byla pro firmu úplně nová výzva. Spojili jsme se s nadací Život dětem, všichni zaměstnanci

se nějakou částí podíleli na organizaci a úspěšný projekt byl na světě. První ročník vydělal na podporu rodin

s nemocnými dětmi celkem krásných 172.360 Kč.  

Dnes už máme za sebou ročník druhý. Přestože jsme si stanovili zase o něco vyšší cíl než v předchozím ročníku,

stanovená kapacita závodu 100 štafet byla rychle naplněna. Veškerý výdělek ze startovného a dresů, které jsme

pro závodníky nechali vyrábět, byl připsán na konto nadace a bude použit na potřeby třech nemocných dětí,

letos konkrétně Julinky, Filípka a Emilky. Výsledný příspěvek nadaci letos je 237.809 Kč.

VolšoHEC RUN 2019 se konal 25. 5. v kempu u rybníka Olšovec. Na místě se vytvořila neuvěřitelně příjemná

atmosféra, což asi souvisí s celým charitativním podtextem akce, účastní se lidé s větším srdcem, než je obvyklé.

Děkujeme všem zúčastněným za podporu a skvělou akci, kterou na místě vytvořili, děkujeme

i všem našim zákazníkům, kteří se zapojili a pomohli tím dobré věci.

Zveme vás na další ročník VolšoHEC RUN 2020 do Jedovnice k rybníku Olšovec.

Je to pro nás srdeční záležitost, budeme rádi, když se k nám přidáte a budeme

pomáhat společně.

Po druhém ročníku charitativního štafetového půlmaratonu

pro dobrou věc jsme na částce 410.169 Kč 
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Automatizace

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

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

Oblastní manažer

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

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

Jan Bauer 

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

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

Ing. Petr Stach 

Oblastní manažer

Tomáš Sýkora

Oblastní manažer

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

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

Oblastní manažer
Petr Zajíček 

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

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

Oblastní manažer 
David Šanca 

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

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

Oblastní manažer 
Bc. Ladislav Kasal 

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

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

Produktový manažer
pro průmyslovou elektroniku

Ing. Jiří Prchal  

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

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

Produktový inženýr pro
průmyslovou elektroniku 

Jiří Kaňa

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

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

Produktový inženýr pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Tomáš Žák 

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

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

Produktový manažer pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Přemysl Brož 

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

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

Produktový manažer pro DC
a emobilitu

Roman Částek 

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

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

Produktový inženýr pro DC
a emobilitu 

Ing. Josef Růžek

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

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

Produktový manažer pro oblast
automatizace

Ing. Václav Mimráček 

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

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

Aplikační inženýr pro oblast
automatizace

Ing. Roman Steiger 

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

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

Technický specialista

David Brázda 



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

 obchod@phoenixcontact.com  
www.phoenixcontact.cz

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

www.phoenixcontact.cz

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

RYCHLE A

JEDNODUŠE

ONLINE
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