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Нові продукти 2018/2019 року 
З’єднувачі й корпуси електронних  
пристроїв
Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронних пристроїв, компанія 
Phoenix Contact постійно шукає нові рішення для задоволення вимог, які стосу-
ються ваших промислових та інфраструктурних установок і все більше зроста-
ють. Дізнайтеся більше про широкий спектр наших нових продуктів 2018/2019 
року для передавання сигналів, даних і живлення, зокрема про дві наші головні 
інновації 2019 року.

Один — до всіх
З'єднувачі серії M17-M40 PRO, сумісні з 
елементами різних виробників, — це уніфі-
ковані рішення для передавання сигналів і 
живлення.

Щоб дізнатися більше, див. стор. 31 далі.

 Веб-код: #2054 

З'єднання для будь-яких  
типорозмірів
Створивши з'єднувачі «плата-плата» серії 
FINEPITCH, компанія Phoenix Contact уперше 
запропонувала екрановані й неекрановані 
рішення для передавання даних в сигналів між 
друкованими платами.

Щоб дізнатися більше, див. стор. 18 далі.

 Веб-код: #2050 (екранований)

 Веб-код: #1520 (неекранований)

Зміст

Корпуси електронних пристроїв 4

Клеми для друкованого монтажу 
та з'єднувачі для друкованих плат 18

Прохідні клеми для значних струмів 30

Круглі з’єднувачі 31

З’єднувачі для передавання даних 39

З’єднувачі для фотогальванічних систем 44

Послуги й технічна підтримка в будь-якій 
країні світу 46

Дізнайтеся більше, 
скориставшись веб-кодом
Веб-коди, які наведено в цій брошурі, дають вам змогу швид-
ко отримати додаткову інформацію про продукт, а також про 
версії його виконання.  
Просто введіть у поле пошуку на нашому веб-сайті символ # 
і чотиризначну комбінацію цифр.

 Веб-код: #1234 (приклад)

або скористайтеся прямим посиланням:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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 Веб-код: #1599

Опис Корпуси для електронних пристроїв серії ICS

Розміри Ш × В × Г [мм] 20 x 100 x 110 25 x 77 x 87 25 x 100 x 110 25 x 100 x 132 25 x 122 x 110

Типова нижня частина корпусу

№ для замовлення 

ICS20-
B100X98-V-7035

2203878 

ICS25-
B77X75-O-7035

2203876

ICS25-
B100X98-V-7035

2203881

ICS25-
B100X120-V-7035

2203884

ICS25-
B122X98-V-7035

2203885

Типова верхня частина корпусу, 
закрита 
№ для замовлення

ICS20-
C100X12-7035

2203879

ICS25-
C77X12-7035

1019703

ICS25-
C100X12-7035

2203882

ICS25-
C100X12-7035

2203882

ICS25-
C122X12-7035

2203886

Типова верхня частина корпусу,  
з прозорою відкидною кришкою 
№ для замовлення 

ICS20-
TL100X12-7035

2203880

ICS25- 
TL77X12-7035

1019570

ICS25-
TL100X12-7035

2203883

ICS25-
TL100X12-7035

2203883

ICS25-
TL122X12-7035

2203887

Переваги
 Гнучкість у використанні забезпечують організація цієї системи 
за модульним принципом та унікальна можливість застосування 
різних технологій під’єднання 

 Як інтегровані компоненти можна використовувати стандартні 
з'єднання, наприклад, RJ45, USB, D-SUB або антенні гнізда.

 Оптимальне використання монтажного простору, можливість 
задовольнити різні вимоги щодо конструкції, кольорів і написів.

 8-полюсний шинний з’єднувач, який встановлюється в DIN-рейку 
й має паралельні та послідовні контакти для простої комунікації 
між модулями

Корпуси для електронних пристроїв

Модульні корпуси для електронних пристроїв серії 
ICS з різними технологіями під’єднання

Технічні рішення, які можна реалізувати за допомогою 
системи модульних корпусів ICS, такі ж різноманітні, як 
і вимоги, що висуваються до перспективних пристроїв у 
галузі автоматизування. Скористайтеся перевагами  кор-
пусної системи, яка має ступінчастий ряд розмірів, змінні 
технології під’єднання та додаткові шинні з'єднувачі.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Легкість монтажу на DIN-рейках у розпо-

дільних шафах
• З'єднувачі для друкованих плат з механіч-

ним ключем і гвинтовими або пружними 
затискними елементами (технологія 
Push-in)

• Стандартні засоби під’єднання, напри-
клад, USB, D-SUB, RJ45 та антенні гнізда

• Корпуси пропонуються або із закритою 
верхньою частиною, або з відкидною 
прозорою кришкою

 Веб-код: #1600

Опис Відповідна частина для ICS 20 Відповідна частина для ICS 25

Кількість полюсів/вирівню-
вання 3-пол./лів. 3-пол./прав. 4-пол./лів. 4-пол./прав.

Тип ICC20-H/3L5,0 - 7035 ICC20-H/3R5,0 - 7035 ICC25-H/4L5,0 - 7035 ICC25-H/4R5,0 - 7035

№ для замовлення 2203900 2203901 2203902 2203903

Переваги
 Призначені для монтажу за технологією паяння хвилею припою

 Наявність надійних напрямних забезпечує простоту й швидкість 
монтажу готових друкованих плат шляхом їх вставляння в корпус

 Різноманітні можливості механічного кодування для надійного 
захисту від помилкових під’єднань

Корпуси для електронних пристроїв

Основи з'єднувачів друкованих плат для корпусів 
електронних пристроїв серії ICS

Основи з'єднувачів друкованих плат з кроком 5,0 мм 
довершують асортимент засобів під'єднання корпусів 
ICS для електронних пристроїв. Ці основи з'єднувачів 
розраховані на автоматизований монтаж за допомогою 
технології паяння хвилею припою й дають змогу швид-
ко та легко вставляти готові друковані плати в корпуси з 
габаритною шириною 20 і 25 мм.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Струми до 16 А
• Напруги до 300 В
• Крок: 5,0 мм
• 3 й 4 полюси під’єднання
• 16 варіантів механічного кодування
• Сумісні з усім спектром наявних  

технології під’єднання
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 Веб-код: #2066

Опис З'єднувальна стрічка

Конструкція Для 2 з'єднувачів Для 3 з'єднувачів Для 4 з'єднувачів Для 5 з'єднувачів Для 6 з'єднувачів

Тип HSCP-CB 
2U-7035

HSCP-CB 
3U-7035

HSCP-CB 
4U-7035

HSCP-CB 
5U-7035

HSCP-CB 
6U-7035

Од./Упак. 50 50 50 50 50

№ для замовлення 1056724 1056723 1056722 1056892 1037100

Переваги
 Можливість групування різних з'єднувачів за функціональними 
ознаками

 Спрощення робіт з догляду й технічного обслуговування

 Система фіксаторів-защіпок забезпечує швидкий монтаж і зняття 
з'єднувальних стрічок

Корпуси для електронних пристроїв

З'єднувальні стрічки для корпусів серії ME-IO 
Індивідуальне групування фронтальних з'єднувачів

Вичерпний асортимент засобів під’єднання для універ-
сальних корпусів серії ME-IO тепер доповнено з'єдну-
вальними стрічками. Ці допоміжні елементи дають змогу 
групувати різні фронтальні з'єднувачі, формуючи з них 
механічно поєднані блоки.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Від 2 до 6 фронтальних з'єднувачів
• Механічним шляхом можна об'єднати від 

8 до 36 полюсів під’єднання
• Температурний діапазон:  

від -40 до +100 °C

 Веб-код: #1604

Опис Основа для друкованого монтажу 
з'єднувача з кроком 2,5 мм

Основа для друкованого монтажу 
з'єднувача з кроком 1,5 мм

Гнізда 2 3 2 3

Кількість полюсів (готовий) 8 12 12 18

Крок 5,0 мм 5,0 мм 3,45 мм 3,45 мм

Тип HSCH 2,5-2U/  
8 THR 9005

HSCH 2,5-3U/ 
12 THR 9005

HSCH 1,5-2U/ 
12 THR 9005

HSCH 1,5-3U/ 
18 THR 9005

№ для замовлення 2203405 2203406 2203409 2203408

Переваги
 Призначені для використання в процесах поверхневого  
монтажу

 Упаковані в блістерну стрічку для застосування в процесі  
автоматизованого складання

 Усі основи з'єднувачів підтримують змінне механічне кодування

Корпуси для електронних пристроїв

Основи з'єднувачів під паяння оплавленням припою 
для корпусів електронних пристроїв серії  
ME-IO
Основи з'єднувачів для друкованих плат під паяння 
оплавленням припою розширюють спектр засобів під’єд-
нання для корпусів електронних пристроїв серії ME-IO. 
Завдяки цьому тепер доступні цілковито готові основи 
з'єднувачів під паяння оплавленням припою, а також є 
повністю й частково складені версії під паяння хвилею 
припою для 4- та 6-полюсних з'єднувачів друкованих 
плат.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Струми до 8 А
• Напруги до 320 В
• Крок: 3,45 мм; 5,0 мм
• Матеріал: високотемпературна  

пластмаса LCP
• Упаковка: блістерна стрічка (150 шт.)
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 Веб-код: #1601

Опис Корпус для електроніки UCS-RPI

Конструкція Глибина: 47 мм 
Сірий

Глибина: 47 мм 
Чорний

Глибина: 47 мм 
Сірий

Висота: 47 мм 
Чорний

Тип UCS 125-87-F- 
GD- 7035

UCS 125-87-F- 
GD-RPI 9005

UCS 145-125-F- 
GD-RPI 7035

UCS 145-125-F- 
GD-RPI 9005

№ для замовлення 1019724 1019723 1019749 1019720

Переваги
 Постачається як готовий корпус з уже обробленими боковими 
панелями

 Високий ступінь гнучкості в застосуванні забезпечує модульна 
конструкція корпусу

 Можливість гнучкого монтажу друкованої плати завдяки адапто-
ваності практично до всіх форм-факторів

 Скорочення витрат, пов'язаних з логістикою, оскільки всі компо-
ненти сумісні між собою

Корпуси для електронних пристроїв

Універсальні корпуси для комп’ютерів Raspberry Pi

Універсальні корпуси серії UCS-RPI для комп’ютерів 
Raspberry Pi довершують асортимент корпусної системи 
UCS Ці корпуси забезпечують надійний захист комп'юте-
рів моделей Raspberry Pi B2 та B3 від механічних і фізич-
них впливів.  
Корпус UCS-RPI  придатний для настільного або настін-
ного кріплення, а також для фіксації на DIN-рейці.

Основні характеристики
• Два формати корпусів: 125 x 87 мм; 

145 x 125 мм
• Температурний діапазон:  

від -40 до +100 °C
• Матеріал: полікарбонат PC (UL V0)
• Кольори: світло-сірий (RAL 7035), чорний 

(RAL 9005)

Нові продукти 2018 року

 Веб-код: #2049

Опис Адаптер для DIN-рей-
ки

Адаптер для DIN-рей-
ки Стійка Настінне кріплення

Колір, приклад Світло-сірий (RAL 7035) Світло-сірий (RAL 7035) Бірюзовий (RAL 5018) Чорний (RAL 9005)

Тип UCS DIN 125-F 7035 UCS DIN 145-F 7035 UCS PED 5018 UCS WM-B 5018

№ для замовлення 2203838 2203839 2203394 2203391

Тип UCS DIN 125-H 7035 UCS DIN 145-H 7035 UCS PED 7035 UCS WM-B 7035

№ для замовлення 2203841 2203840 2203392 2203718

Тип - - UCS PED 9005 UCS WM-B 9005

№ для замовлення - - 2203393 2203719

Переваги
 Гнучкі варіанти монтажу для використання в розподільних шафах 
і польових умовах

 Завдяки використанню ідентичних тримачів їх можна адаптувати 
до вимог конкретного застосування

 Різні кольори забезпечують високий ступіть розпізнавання всере-
дині розподільної шафи й поза нею

Корпуси для електронних пристроїв

Монтажне приладдя для універсальних корпусів серії UCS 
Ідеально пристосовані для монтажу на стіні, столі  
або DIN-рейці

Адаптери для монтажу на DIN-рейці, стійки й настінні 
кріплення розширюють асортимент приладдя для кор-
пусів електронних пристроїв серії UCS. Стійки й на-
стінні кріплення дають змогу використовувати пристрої 
за межами розподільних шаф, а адаптери для монтажу 
на DIN-рейці — фіксувати пристрій на стандартній 
DIN-рейці.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Адаптери для монтажу на DIN-рейці 

пласких корпусів і корпусів з високим 
профілем

• Кольори: бірюзовий (RAL 5018),  
світло-сірий (RAL 7035), чорний (RAL 
9005)

• Стійки також можна використовувати для 
настінного монтажу

8 PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT 9



 Веб-код: #1606

Опис Нижня частина корпусу Фронтальна панель

Фронтальна панель Кріплення на 
защіпках

Кріплення на 
гвинтах - - - -

Технологія під'єднання немає немає немає 1 x M12 2 x M12 Кабельна муфта

Конструкція Без вентиляції З вентиляцією Кріплення на 
защіпках

Кріплення на 
гвинтах

Кріплення на 
защіпках

Кріплення на 
гвинтах

Тип ECS-B-122X169-
L-UV1-NV

ECS-B-122X169-
S-UV1-V

ECS-P-122X169-
L-UV1-B

ECS-P-122X169-
S-UV1-1M12

ECS-P-122X169-
L-UV1-2M12

ECS-P-122X169-
S-UV1-CG

№ для замовлення 2230001 2230002 2230004 2230009 2230006 2230011

Переваги
 Конструкція корпусу дає змогу встановлювати в нього друковані 
плати з певним діапазоном товщини, завдяки чому розширюється 
сфера можливого застосування

 Перевірена технологія під’єднання друкованих плат

 Додаткова мембрана для вирівнювання тиску в умовах коливань 
атмосферного тиску

 Інтегрований захист від несанкціонованого відкривання

Корпуси для електронних пристроїв

Міцні корпуси серії ECS для експлуатації в складних 
умовах поза приміщеннями

Міцні корпуси серії ECS для експлуатації поза приміщен-
нями — ідеальне рішення для застосування і на відкрито-
му повітрі, і в приміщеннях.  
Корпуси, атестовані за рівнем IP69, забезпечать надійний 
захист інтегрованих електронних компонентів від пилу, 
бруду й вологи.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Ступінь захисту: IP69 (EN 60529), 

IP69K (ISO 20653)
• Температурний діапазон: 

від -40 до +100 °C
• Матеріал: Стабілізована до впливу уль-

трафіолетового випромінювання пластма-
са PC (UL 94-V0)

• Колір: Чорний (RAL 9005)
• Корпус атестовано за нормами UL 50/50 E
• Варіанти в чорному й сірому кольорах

 Веб-код: #2064

Опис Сигнальний індикатор
З'єднувач для друкова-

ного монтажу 
сигнального індикатора

Світловод Світловод

Колір RGB Білий Прозорий Прозорий

Конструкція Активний, 4 провідники Push-in Пасивний, жорсткий Пасивний, гнучкий

Діаметр індикатора 5 мм - 5,2 мм 
сферичний

6 мм 
лінза

Кількість полюсів - 4 1 1

Тип HS LCA-RGB-10X5-L PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH HS LC-V-T-D4X5,2S-45 HS LC-F-T-6X3-150

№ для замовлення 1082299 1709460 1082300 1082301

Переваги
 Активні або пасивні індикатори стану для простого розширення 
функціональності

 Одноколірні або багатоколірні світлові сигнали для різних робо-
чих станів

 Високий ступінь надійності завдяки захисту віз водяних бризок

 Гнучкість конструкції спрощує розташування індикаторів на дру-
кованій платі

Корпуси для електронних пристроїв

Приладдя для індикації в корпусах серії ECS, при-
значених для монтажу поза приміщеннями 
Проста візуалізація робочих станів
Пасивні світловоди й активні сигнальні індикатори для 
корпусів серії ECS, призначених для монтажу поза при-
міщеннями, розширюють функціональність цих міцних 
корпусів для польових умов. Це захищене від водяних 
бризок приладдя придатне для одноколірної й багатоко-
лірної індикації робочих станів і функціонування елек-
тронних пристроїв.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Жорстка або гнучка конструкція для 

поверхневого монтажу світлодіодів
• Немає кроку (однопозиційний індикатор)
• Фронтальний монтаж
• Ступінь захисту: IP68 (EN 60529)
• Температурний діапазон:  

від -20 °C до +80 °C
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 Веб-код: #2065

Опис Корпус для польових умов 122 х 109 мм, чорний

Фронтальна панель Кріплення на защіпках Кріплення на гвинтах

Конструкція Без вентиляції З вентиляцією Без вентиляції З вентиляцією

Тип ECS-B-122X109- 
L-UV1-NV

ECS-B-122X109- 
L-UV1-V

ECS-B-122X109- 
S-UV1-NV

ECS-B-122X109- 
S-UV1-V

№ для замовлення 1054714 1054713 1054711 1054710

Переваги
 Конструкція корпусу дає змогу встановлювати в нього друковані 
плати з певним діапазоном товщини, завдяки чому розширюється 
сфера можливого застосування

 Перевірена технологія під’єднання друкованих плат

 Додаткова мембрана для вирівнювання тиску в умовах коливань 
атмосферного тиску

 Інтегрований захист від несанкціонованого відкривання

 Сумісність з наявними фронтальними панелями ECS-P-122X169...

Корпуси для електронних пристроїв

Міцні корпуси серії ECS, призначені для монтажу  
поза приміщеннями 
Компактна конструкція для застосування з обмеженнями 
за габаритами
Корпуси серії ECS, призначені для монтажу поза при-
міщеннями, тепер доступні також у більш компактному 
виконанні з монтажною глибиною 109 мм. Компактніші 
розміри особливо зручні в тих випадках застосування, 
коли потрібен високий ступінь захисту, наприклад для 
встановлення датчиків на спеціальних транспортних 
засобах.

Основні характеристики
• Монтажна глибина: 109 мм
• Матеріал: Стабілізований до впливу уль-

трафіолетового випромінювання полікар-
бонат PC (UL 94-V0)

• Корпус атестовано за нормами UL 50/50 E
• Ступінь захисту: IP69 (EN 60529), 

IP69K (ISO 20653)
• Кольори: чорний (подібний до RAL 

9005), сірий (подібний до RAL 7042)
• Температурний діапазон: 

від -40 до +100 °C

Нові продукти 2019 року

 Веб-код: #1605

Опис Затискна скоба Монтажний набір

Конструкція Комплект з 2 Комплект з 4

Тип ECS-BL ECS-PM

№ для замовлення 2230012 2230013

Переваги
 Придатний для всіх версій корпусів і друкованих плат з різною 
товщиною

 Простота виконання монтажу й надійний захист від механічних 
впливів

 Можна замовити як додаткове обладнання для розв’язання при-
кладних завдань  

Корпуси для електронних пристроїв

Додаткове монтажне приладдя корпусів серії ECS 
для монтажу поза приміщеннями

Затискні скоби для друкованих плат і монтажний набір 
розширюють асортимент приладдя корпусів серії ECS 
для монтажу поза приміщеннями.  
Затискні скоби гарантують надійне кріплення друкованої 
плати в корпусі. Монтажний набір забезпечує швидкість і 
простоту кріплення корпусу на щоглі.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Ступінь захисту: IP66, IP67 

придатні для монтажу  корпусів серії ECS 
поза приміщеннями

• Можна застосовувати на щоглах діаме-
тром від 51 до 152 мм
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 Веб-код: #1603

Опис Плівкова клавіатура

Розміри Ш×В 70,4 x 69,2 мм 37,6 x 139,6 мм 72,6 x 79,6 мм 78 x 173 мм 2,6 x 103,4 мм

Кількість клавіш/кольорів 12 / 3 12 / 3 16 / 3 21 / 3 6

Довжина шлейфа 100,5 мм 88,5 мм 62 мм 59 мм 4 мм

Рекомендований корпус HCS-C MINI-P HCS-T MICRO HCS-C MEDIUM HCS-T MINI DCS 5,7

Тип KP HCS C-MIN K12 
C3 P9

KP HCS T-MIC K12 
C3 P9

KP HCS C-MED K16 
C3 P8

KP HCS T-MIN K21 
C3 P14

KP DCS 4,8-6,4 K6 
C4 P7

№ для замовлення 2203566 2203567 2203568 2203569 2203572

Переваги
 Простота інтеграції в корпуси для електронних пристроїв серій  
HCS і DCS

 Плівкові клавіатури виготовляються в різних розмірах і кольорах, 
що дає змогу виготовляти пристрої індивідуальної конструкції

 За запитом може бути запропоновано клавіатури з користуваць-
кою схемою розташування клавіш

Корпуси для електронних пристроїв

Плівкові клавіатури, ідеально пристосовані до стаці-
онарних і мобільних пультів оператора

Плівкові клавіатури, ідеально пристосовані для вста-
новлення в корпусах електронних пристроїв серій HCS 
і DCS, дають змогу вводити дані відповідно до умов 
конкретного застосування мобільних переносних або 
стаціонарних пристроїв, оснащених дисплеями.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Від 4 до 45 клавіш
• До чотирьох кольорів
• Шлейф з обтискним з'єднувачем 

(крок: 2,54 мм)

 Веб-код: #1602

Опис Дисплей FSTN Дисплей TFT

Розміри дисплеїв: 2,8" 4,6" 5,7" 7" 15"

Інтерфейс 8-бітний Паралельний Паралельний Паралельний LVDS 6-бітний

Розподільна здатність дисплеїв 128 x 64 пікселі 128 x 128 пікселі 320 x 240 пікселі 800 x 480 пікселі 1024 x 768 пікселі

Рекомендований корпус
HCS-T Mini / Medium; 

HCS-C Mini P / 
Medium / Maxi

HCS-T MAXI DCS 5,7 DCS 7 DCS 15

Тип D L 2,8 64X 8 D L 4,6 128X P D L 5,7 QVGA P D T 7,0 WVGA P D T 15,0 XGA L

№ для замовлення 2203543 2203547 2203549 2203551 2203553

Нові продукти 2018 року

Переваги
 Простота інтеграції в корпуси для електронних пристроїв серій  
HCS і DCS

 Функціональні технології відображення для застосування в мо-
більних і стаціонарних пристроях

 Корпуси випускаються в різних форм-факторах, що дає змогу 
виготовляти пристрої індивідуальної конструкції

Корпуси для електронних пристроїв

Дисплеї для стаціонарних і мобільних пультів опера-
тора в промисловості

Промислові дисплеї для електронних пристроїв у корпу-
сах серій  HCS і DCS дають змогу створювати функціо-
нальні рішення для відображення інформації з розміром 
екрана від 2,8 до 15 дюймів. Дисплеї, виготовлені за тех-
нологіями FSTN і TFT, придатні для відображення даних 
і процесів на мобільних переносних пристроях або на 
стаціонарному обладнанні.

Основні характеристики
• Розміри дисплеїв: від 2,8" до 15"
• Яскравість: від 220 до 450 кд/м²
• Панелі за технологією FSTN і TFT
• Розподільна здатність до 1024 х 768 

пікселів
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 Веб-код: #2063

Опис Корпус кронштейна З'єднувальна пластина 
для корпусу DCS 15 Настінне кріплення Кріплення для про-

філю

Конструкція Кульовий шарнір VESA 75/100 мм Пластина 75 мм, 4 отво-
ри Ø 6,5 мм

Алюмінієвий профіль 40 мм, 
2 ковзних елементи

Тип HS EH-B 140,5 DCS HS MP VESA75/100 DCS HS WM-S 75 DCS HS PM-S 40 DCS

№ для замовлення 1082302 1082303 1082304 1082305

Переваги
 Надійне кріплення компактних і великих моніторів і пультів опера-
тора завдяки значному припустимому навантаженню

 Кронштейн може обертатися й змінювати кут нахилу для забезпе-
чення оптимальних умов для роботи з пультом оператора

 Кріплення за стандартами VESA 75 і VESA 100 дає змогу легко 
здійснювати монтаж на стіну або алюмінієвий профіль

Корпуси для електронних пристроїв

Поворотні кронштейни для тримачів дисплеїв серії 
DCS 
Монтаж рухомих пультів оператора
Настінні й профільні кріплення поворотних кронштейнів 
для тримачів дисплеїв серії DCS, а також усіх моніторів, 
які мають стандартизоване кріплення VESA, — це іде-
альне доповнення для стаціонарних пультів оператора, 
обладнаних дисплеєм. Поворотні кронштейни забезпе-
чують можливість ступінчастого регулювання положення 
в трьох напрямках, створюючи оптимальні умови для 
роботи з пультом оператора.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• З'єднувальна пластина відповідає нормам 

стандарту VESA
• Може повертатися, обертатися й нахиля-

тися з кроком 15°
• Вантажопідіймальність: 10 кг
• Матеріал: алюміній і пластмаса

 Веб-код: #2061

Опис Засоби під’єднання для корпусів серії ME і ME-MAX

Конструкція Процес паяння хвилею припою Процес паяння оплавленням припою

Кількість полюсів 2 3 4 2 3 4

Тип MSTBO 2,5/2-
G1L KMGY AU

MSTBO 2,5/3-
G1L KMGY AU

MSTBO 2,5/4-
G1L KMGY AU

MSTBO 2,5/2-
G1L THRR32 

BK AU

MSTBO 2,5/3-
G1L THRR44 

BK AU

MSTBO 2,5/4-
G1L THRR44 

BK AU
№ для замовлення 1077603 1077605 1077607 1077609 1077611 1077613

Тип MSTBO 2,5/2-
G1R KMGY AU

MSTBO 2,5/3-
G1R KMGY AU

MSTBO 2,5/4-
G1R KMGY AU

MSTBO 2,5/2-
G1R THRR32 

BK AU

MSTBO 2,5/3-
G1R THRR44 

BK AU

MSTBO 2,5/4-
G1R THRR44 

BK AU
№ для замовлення 1077604 1077606 1077608 1077610 1077612 1077614

Переваги
 Існують версії, пристосовані до технологічних процесів паяння 
хвилею припою та оплавленням припою

 Висока механічна міцність і стійкість до корозії

 Стабільний контактний опір протягом тривалого часу забезпечує 
довговічність з'єднання

Корпуси для електронних пристроїв

Засоби під’єднання для корпусів серії ME і ME-MAX 
Позолочені контакти для максимальної довговічності

З'єднувачі друкованих плат для модульних корпусів серій  
ME і ME-MAX тепер доступні у версії з позолоченими 
контактними поверхнями. Завдяки надзвичайній стійко-
сті до корозії та бездоганним характеристикам переда-
вання сигналів ці елементи оптимальні для застосування в 
пристроях з високим рівнем експлуатаційних вимог.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Струми до 8 А
• Напруги до 320 В
• Крок: 5,0 мм
• Ортогональна основа з'єднувача
• Стійкість до окислення
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 Веб-код: #2050

Опис Штекер Штекер Розетка Розетка

Конструкція Вертикальна, 
висота: 1,15 мм

Вертикальна, 
висота: 2,65 мм

Вертикальна, 
висота: 4,85 мм

Вертикальна, 
висота: 7,85 мм

Конструкція Екранована Екранована Екранована Екранована

Кількість полюсів 12 12 12 12

Тип FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 FFP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85

№ для замовлення 1043786 1043731 1043710 1043682

Переваги
 Надійне механічне й електричне з'єднання забезпечує система 
двобічних контактів

 Гнучка конструкція пристрою: різноманітні конструктивні схеми, 
різна кількість контактів і висота профілю зі значною довжиною 
перекриття контактів.

 Надійність і міцність: Технологія ScaleX з високим рівнем захисту 
контактів і можливістю компенсації великих допусків.

 Швидкість передавання даних до 16 Гбіт/с: в одному з варіантів 
виконання передбачено замкнене екранування, яке забезпечує 
високий рівень захисту від електромагнітних перешкод.

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Надійні з'єднувачі типу «плата-плата» 
Ефективний захист від електромагнітних перешкод 
з кроком контактів 0,8 мм
З'єднувачі типу «плата-плата» серії FINEPITCH 0,8 — це 
ідеальне рішення для під’єднання друкованих плат у 
промислових пристроях. Завдяки раціональній схемі 
екранування такі з'єднання забезпечують надійний захист 
від електромагнітних перешкод і передавання даних зі 
швидкістю до 16 Гбіт/с. 

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Крок: 0,8 мм
• від 12 до 80 полюсів під’єднання
• Висота профілю: від 6 до 12 мм
• Швидкість передавання даних  

до 16 Гбіт/с
• Захисне екранування
• Струми до 1,4 А
• Кількість циклів уставляння: 500
• Тестова напруга: 500 В змінного струму

 Веб-код: #1520

Опис Штекер Розетка Штекер Розетка Розетка з під’єд-
нанням IDC

Конструкція Вертикальна, 
висота: 3,25 мм

Вертикальна, 
висота: 9,05 мм Горизонтальна Горизонтальна З'єднувач зі 

шлейфом

Конструкція Неекранована Неекранована Неекранована Неекранована Неекранована

Кількість полюсів 12 12 12 12 12

Тип FP 1,27/ 12-MV 
3,25

FP 1,27/ 12-FV
9,05 FP 1,27/ 12-MH FP 1,27/ 12-FH FP 1,27/ 12-FWL- 

10 / P / 0,1

№ для замовлення 1714924 1714999 1714912 1714869 1010259

Переваги
 Надійне механічне й електричне з'єднання забезпечує система 
двобічних контактів

 Компактні з'єднувачі з великою кількістю контактів для під’єднань 
«плата-плата» або «провідник-плата» дають змогу створювати 
малогабаритні пристрої

 Гнучка конструкція пристрою: різноманітні конструктивні схеми, 
різна кількість контактів і висота профілю зі значною довжиною 
перекриття контактів.

 Можна замовити в готовому вигляді: Розеткові з'єднувачі з 
під’єднанням за технологією зміщення ізоляції (IDC) з пласким 
шлейфом дають змогу використовувати пристрій негайно

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Універсальні з'єднувачі типу «плата-плата» 
Високий ступінь гнучкості з кроком контактів 1,27 мм

З'єднувачі типу «плата-плата» серії FINEPITCH 1,27 — це 
універсальні рішення для під’єднання кількох друкованих 
плат усередині пристрою. Штекерні й розеткові частини 
з'єднувачів горизонтальної та вертикальної конструкції 
дають змогу реалізовувати спеціалізовані варіанти компо-
нування друкованих плат. Крім того, за запитом доступні 
готові шлейфи для з'єднання плат.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Крок: 1,27 мм
• від 12 до 80 полюсів під’єднання 
• Висота профілю: від 8 до 13,8 мм
• Струми до 1,4 А
• Кількість циклів уставляння: 500
• Тестова напруга: 500 В змінного струму
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 Веб-код: #1611

Опис Корпуси з'єднувачів Обтискні контакти

Кількість полюсів 2 5 8 - -

Тип PTCM 0,5/ 
2-PL-2,5 WH

PTCM 0,5/ 
5-PL-2,5 WH

PTCM 0,5/ 
8-PL-2,5 WH

 PTCM-MP-P  
0,14-0,5 (R)

PTCM-MP-P  
0,34-0,75 (R)

№ для замовлення 1015464 1015461 1015458 - -

№ для замовлення виробів 
насипом - - - 1013781 1013780

№ для замовлення виробів у 
пакувальній стрічці - - - 1013778 1013777

Переваги
 Економічний спосіб під’єднання великої кількості обтиснених 
провідників

 З’єднувачі для друкованих плат, сумісні зі вставками для гнучкого 
під’єднання провідників шляхом обтискання або за допомогою 
технології Push-in

 Як додаткове обладнання замовникам доступні інструменти для 
ручного й автоматизованого обтискання провідників

 Вироби постачаються в блістерній стрічці, що дає змогу ефек-
тивно здійснювати автоматизоване обтискання великої кількості 
провідників

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Компактні з’єднувачі для друкованих плат з під’єд-
нанням шляхом обтискання

З'єднувачі серії PTCM уперше дають змогу використо-
вувати обтискні контакти в сімействі продуктів PTSM. 
Завдяки боковому фланцю з фіксатором забезпечується 
стабільне кріплення відповідної частини з'єднувача. За 
допомогою цих компонентів можна створювати ком-
пактні рішення для з'єднання провідників, особливо 
за умови поєднання з інвертованими з'єднувачами для 
друкованих плат.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 0,14 до 0,75 мм²
• Струми до 6 А
• Напруги до 160 В
• Крок: 2,5 мм
• від 2 до 8 полюсів під’єднання

 Веб-код: #1612

Опис Корпуси з'єднувачів Обтискні контакти

Кількість полюсів 2 5 8 - -

Тип PTCM 0,5/ 
2-PI WH

PTCM 0,5/ 
5-PI WH

PTCM 0,5/ 
8-PI WH

 PTCM-MP-PI  
0,14-0,5 (R)

PTCM-MP-PI  
0,34-0,75 (R)

№ для замовлення 1015242 1015245 1015248 - -

№ для замовлення виробів 
насипом - - - 1013990 1013989

№ для замовлення виробів у 
пакувальній стрічці - - - 1013988 1013987

Переваги
 Економічний спосіб під’єднання великої кількості обтиснених 
провідників

 З’єднувачі для друкованих плат, сумісні зі вставками для гнучкого 
під’єднання провідників шляхом обтискання або за допомогою 
технології Push-in

 Як додаткове обладнання замовникам доступні інструменти для 
ручного й автоматизованого обтискання провідників

 Вироби постачаються в блістерній стрічці, що дає змогу ефек-
тивно здійснювати автоматизоване обтискання великої кількості 
провідників

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Інвертовані з’єднувачі для друкованих плат з під’єд-
нанням шляхом обтискання

Інвертовані з'єднувачі серії PTCM уперше дають змогу 
використовувати обтискні контакти в сімействі продуктів 
PTSM. Компактна конструкція й висока струмопровідна 
здатність роблять цю систему з'єднання ідеальним рішен-
ням для ланцюгів живлення.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 0,14 до 0,75 мм²
• Струми до 6 А
• Напруги до 160 В
• Крок: 2,5 мм
• від 2 до 8 полюсів під’єднання
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 Веб-код: #1610

Опис Корпуси з'єднувачів Обтискні контакти

Кількість полюсів 2 10 16 - -

Тип MCC 0,5/ 
2-ST-2,54

MCC 0,5/ 
10-ST-2,54

MCC 0,5/ 
16-ST-2,54

MCC 0,5-MP 
AU 0,14-0,5 (R)

MCC 0,5-MP 
AU 0,34-0,75 (R)

№ для замовлення 1012266 1012274 1012282 - -

№ для замовлення виробів 
насипом - - - 1013425 1013419

№ для замовлення виробів у 
пакувальній стрічці - - - 1013420 1013418

Переваги
 Економічний спосіб під’єднання великої кількості обтиснених 
провідників

 З’єднувачі для друкованих плат, сумісні зі вставками для гнучкого 
під’єднання провідників шляхом обтискання або за допомогою 
технології Push-in

 Позолочені контакти для забезпечення якісного передавання 
сигналів і довготривалої стійкості

 Малі розміри компонентів для застосування, під час якого головна 
вимога — компактність конструкції

 Як додаткове обладнання замовникам доступні інструменти для 
ручного й автоматизованого обтискання провідників

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Однорядні з’єднувачі для друкованих плат серії МСС 0,5  
розширюють асортимент виробів з компактним кроком 
2,54 мм. Обтискні контакти постачаються і насипом, і 
в блістерних стрічках, що дає змогу здійснювати ручну 
або автоматизовану обробку різних кількостей полюсів 
під’єднання.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 0,14 до 0,75 мм²
• Струми до 6 А
• Напруги до 160 В
• Крок: 2,54 мм
• від 2 до 16 полюсів під’єднання

 Веб-код: #1627

Опис Корпуси з'єднувачів Обтискні контакти

Кількість полюсів 2 10 16 - -

Тип DMCC 0,5/ 
2-ST-2,54

DMCC 0,5/ 
10-ST-2,54

DMCC 0,5/ 
16-ST-2,54

MCC 0,5-MP 
AU 0,14-0,5 (R)

MCC 0,5-MP 
AU 0,35-0,75 (R)

№ для замовлення 1027603 1027612 1027618 - -

№ для замовлення виробів 
насипом - - - 1013425 1013419

№ для замовлення виробів у 
пакувальній стрічці - - - 1013420 1013418

Переваги
 Економічний спосіб під’єднання великої кількості обтиснених 
провідників

 З’єднувачі для друкованих плат, сумісні зі вставками для гнучкого 
під’єднання провідників шляхом обтискання або за допомогою 
технології Push-in

 Позолочені контакти для забезпечення якісного передавання 
сигналів і довготривалої стійкості

 Розташування контактів у два ряди дає змогу збільшити щільність 
монтажу на обмеженій площі

 Як додаткове обладнання замовникам доступні інструменти для 
ручного й автоматизованого обтискання провідників

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Дворядні з’єднувачі для друкованих плат з кроком 
2,54 мм і під’єднанням шляхом обтискання

Дворядні з’єднувачі для друкованих плат серії DMCC 0,5  
розширюють асортимент виробів з компактним кроком 
2,54 мм. Обтискні контакти постачаються і насипом, і 
в блістерних стрічках, що дає змогу здійснювати ручну 
або автоматизовану обробку різних кількостей полюсів 
під’єднання.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 0,14 до 0,75 мм²
• Струми до 6 А
• Напруги до 160 В
• Крок: 2,54 мм
• від 2 до 16 полюсів, які мають від 4 до 32 

контактів

Однорядні з’єднувачі для друкованих плат з кроком 
2,54 мм і під’єднанням шляхом обтискання
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 Веб-код: #2052

Опис Клеми для друкованого монтажу з навскісною вставкою та під’єднанням провідників пруж-
ними затискачами Push-in

Крок 3,81 мм 3,81 мм 5,08 мм 5,08 мм

Кількість полюсів 2 5 2 5

Тип SPTA-THR 1,5/ 2-3,81 R24 SPTA-THR 1,5/ 5-3,81 R32 SPTA-THR 1,5/ 2-5,08 R24 SPTA-THR 1,5/ 5-5,08 R44

№ для замовлення 1071177 1071181 1071199 1071205

Переваги
 Швидке під’єднання провідників без застосування інструментів за 
допомогою пружних затискачів Push-in

 Незмінне зусилля затискання забезпечує довгострокову стабіль-
ність контакту

 Інтуїтивно зрозуміле використання завдяки кольоровому кодуван-
ню натискних кнопок

 Навскісна вставка провідників особливо зручна під час встанов-
лення з'єднувачів на платі в кілька рядів

 Призначені для складання за технологією поверхневого монтажу

Клеми для друкованого монтажу під паяння оплавленням 
припою, з навскісною вставкою провідників 
Швидке під’єднання пружними затискачами Push-in

Клеми для друкованого монтажу серії SPTA-THR 1,5 роз-
ширюють асортимент продукції версіями з навскісною 
вставкою провідників, придатними для паяння оплав-
ленням припою в автоматизованих процесах складання. 
Завдяки навскісній вставці провідників ці клеми для дру-
кованого монтажу особливо зручні під час встановлення 
з'єднувачів на платі в кілька рядів.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Струми до 13,5 А
• Напруги до 320 В
• Переріз провідників:  

від 0,2 до 1,5 мм²
• Крок: 3,81 та 5,08 мм
• від 2 до 12 полюсів під’єднання
• Постачається в блістерній стрічці на 

котушках

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

 Веб-код: #2051

Опис З'єднувач для друкованих плат Торцева заглушка

Кількість полюсів 2 3 2 3

Тип PC 6/ 2- 
ST-BUS-7,62

PC 6/ 3- 
ST-BUS-7,62

EC-PC 6 / 2- 
ST-BUS

EC-PC 6 / 3- 
ST-BUS

№ для замовлення 1044740 1044738 1044822 1044820

Переваги
 Простота створення контурів живлення високої потужності за 
допомогою стандартних дротів з перерізом 16 мм2 (H07V2-K)

 Величезна економія часу під час виконання монтажу завдяки 
під’єднанню без попередньої підготовки провідників

 Наявність індикатора дає змогу легко визначити положення робо-
чого гвинта

 Надійний захист від випадкового контакту зі струмопровідними 
частинами навіть у непід’єднаному стані

 Може поєднуватися з основами з'єднувачів для друкованого мон-
тажу серії LPC 6 з важільним механізмом

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

З'єднувачі для друкованих плат з кроком 7,62 мм 
Розподілення живлення без жодних проблем

З'єднувачі для друкованих плат серії PC 6/...-ST-BUS 
дають змогу створювати спеціалізовані системи шин 
живлення. Застосування багатожильних провідників 
забезпечує незалежність просторового компонування. 
Під’єднання за технологією зміщення ізоляції дає змогу 
уникнути потреби в попередній підготовці провідників, 
завдяки чому зменшуються витрати часу на монтаж.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Переріз провідників: 16 мм²
• Струми до 32 А
• Напруги до 1000 В
• Крок: 7,62 мм
• 2 й 3 полюси під’єднання
• Підвищений захист від випадкового 

контакту зі струмопровідними части-
нами згідно з нормами стандартів IEC/
UL 61800-5-1
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

 Веб-код: #1616

Опис Клема для друкованого монтажу з гвинтовим затиском

Крок 5,08 мм 6,35 мм 10,16 мм

Кількість полюсів 5 5 5

Тип TDPT 2,5 / 5-SC-5,08 TDPT 4 / 5-SC-6,35-ZB TDPT 16 / 5-SC-10,16-ZB

№ для замовлення 1017494 1017517 1017529

Переваги
 Ідентичні розміри й розведення дротів  для під’єднання з вико-
ристанням гвинтових або пружних затискачів Push-in забезпечує 
простоту адаптації

 Узгоджена технологія під’єднання для провідників з перерізом від 
0,2 до 16 мм2 забезпечує широкий спектр варіантів застосування

 Вичерпний асортимент під’єднань живлення з кроком 5,08, 6,35 і 
10,16 мм

 Стійке до вібрацій під’єднання з гвинтовим затиском забезпечує 
максимальну надійність з'єднання

 Можливість використання в будь-якій країні світу завдяки застосу-
ванню добре відомого гвинтового з'єднання

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Клеми для друкованого монтажу з уніфікованим 
корпусом і гвинтовим затиском

Однакові розміри, різні технології під’єднання:  
клеми для друкованого монтажу з уніфікованими корпу-
сами дають змогу розробляти пристрої однакової кон-
струкції, але з урахуванням особливостей конкретних 
ринків. Завдяки однаковим розмірам ви можете гнучко 
вибирати технологію під’єднання, використовуючи або 
гвинтовий затиск, або пружний затиск Push-in — без змі-
ни конструкції друкованої плати або пристрою. 

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Конструкція TWIN
• Струми до 76 А
• Напруги до 1000 В
• Переріз провідників:  

від 0,2 до 16 мм2

• від 2 до 12 полюсів під’єднання
• Крок: 5,08, 6,35 і 10,16 мм
• Підвищений захист від випадкового 

контакту зі струмопровідними части-
нами згідно з нормами стандартів IEC/
UL 61800-5-1

 Веб-код: #1617

Опис Клема для друкованого монтажу з пружним затиском Push-in

Крок 5,08 мм 6,35 мм 10,16 мм

Кількість полюсів 5 5 5

Тип TDPT 2,5 / 5-SP-5,08 TDPT 4 / 5-SP-6,35-ZB TDPT 16 / 5-SP-10,16-ZB

№ для замовлення 1017506 1017524 1017534

Переваги
 Ідентичні розміри й розведення дротів  для під’єднання з вико-
ристанням гвинтових або пружних затискачів Push-in забезпечує 
простоту адаптації

 Узгоджена технологія під’єднання для провідників з перерізом від 
0,2 до 16 мм2 забезпечує широкий спектр варіантів застосування

 Вичерпний асортимент під’єднань живлення з кроком 5,08, 6,35 і 
10,16 мм

 Швидке під’єднання провідників без застосування інструментів за 
допомогою пружних затискачів Push-in

 Інтуїтивно зрозуміле використання завдяки кольоровому кодуван-
ню натискних кнопок

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Клеми для друкованого монтажу з уніфікованими 
корпусами й пружним затиском Push-in

Однакові розміри, різні технології під’єднання:  
клеми для друкованого монтажу з уніфікованими корпу-
сами дають змогу розробляти пристрої однакової кон-
струкції, але з урахуванням особливостей конкретних 
ринків. Завдяки однаковим розмірам ви можете гнучко 
вибирати технологію під’єднання, використовуючи або 
гвинтовий затиск, або пружний затиск Push-in — без змі-
ни конструкції друкованої плати або пристрою.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Конструкція TWIN
• Струми до 76 А
• Напруги до 1000 В
• Переріз провідників:  

від 0,2 до 16 мм2

• від 2 до 12 полюсів під’єднання
• Крок: 5,08, 6,35 і 10,16 мм
• Підвищений захист від випадкового 

контакту зі струмопровідними части-
нами згідно з нормами стандартів IEC/
UL 61800-5-1
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

 Веб-код: #1608

Опис З'єднувач для друкованих 
плат

З'єднувач для друкованих 
плат

З'єднувач для друкованих плат, 
гібридний, із середнім фланцем

Кількість полюсів 2 4 8 (4+4)

Тип LPC 6 / 2-ST-7,62 LPC 6 / 4-ST-7,62 LPCH 6 / 4+4-STL4-7,62

№ для замовлення 1716921 1716923 1716987

Переваги
 Важільний механізм дає змогу не використовувати інструменти, 
забезпечує економію часу під час під’єднання й можливість ви-
вільнення провідників з кабельними наконечниками або без них

 Однозначне положення затискного важеля надає надійний 
зворотний зв'язок щодо того, у якому стані перебуває затискач — 
закритому чи відкритому  

 Незмінне зусилля затискання забезпечує довгострокову стабіль-
ність контакту

 Коли важіль перебуває в закритому положенні, клеми діють за 
технологією Push-in, даючи змогу заощадити час на під’єднанні

 Поєднання сигнальних ліній і ліній живлення забезпечує економію 
часу й монтажного простору

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

З’єднувачі з важільним механізмом для живлення 
друкованих плат струмами до 41 А

З’єднувачі для друкованих плат серії LPC/LPCH 6 дають 
змогу під’єднувати провідники з перерізом до 10 мм² без 
застосування інструментів. Однозначне положення ко-
льорового важеля й незмінне зусилля пружного затискача 
Push-in забезпечують надійний контакт у з'єднанні.

Основні характеристики
•  Переріз провідників до 10 мм2 (сигнальні 

— до 1,5 мм2)
•  Струми до 41 А (сигнальні — до 8 А)
•  Напруги до 1000 В (сигнальні — до 160 

В)
•  Крок: 7,62 мм (сигнальні: 3,81 мм)
•  від 2 до 6 полюсів під’єднання (сигнальні: 

4 або 6 полюсів під’єднання)
•  З додатковим середнім фланцем
•  Підвищений захист від випадкового 

контакту зі струмопровідними части-
нами згідно з нормами стандартів IEC/
UL 61800-5-1

Нові продукти 2018 року

 Веб-код: #1609

Опис Основа з'єднувача, горизон-
тальна

Основа з'єднувача, горизон-
тальна

Основа з'єднувача, горизонтальна, 
гібридний, із середнім фланцем

Кількість полюсів 2 4 8 (4+4)

Тип PC 6 / 2-G1-7,62 BK PC 6 / 4-G1-7,62 BK PCH 6 / 4+4-G1L4-7,62 BK

№ для замовлення 1717016 1717018 1717137

Переваги
 Посилений захист від випадкового контакту зі струмопровідними 
частинами забезпечує максимальну безпеку навіть у непід’єднано-
му стані

 Можливість використання в будь-якій країні світу завдяки застосу-
ванню добре відомого принципу монтажу

 Поєднання сигнальних ліній і ліній живлення в одній основі з'єд-
нувача забезпечує економію часу й монтажного простору

Клеми для друкованого монтажу та з'єднувачі для друкованих плат

Захищені від дотиків основи з'єднувачів друкованих плат 
з кроком контактів 7,62 мм і важільним механізмом    

Основи з'єднувачів PC 6 і PCH 6 з кроком контактів 7,62 
мм розширюють серію LPC 6 з'єднувачів для друкова-
них плат. Вони спеціально призначені для застосування 
в пристроях із силовими електронними компонентами й 
забезпечують підвищений захист від випадкового кон-
такту зі струмопровідними частинами згідно з нормами 
стандартів IEC/UL 61800-5-1

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Струми до 41 А (сигнальні — до 8 А)
•  Напруги до 630 В (сигнальні — до 160 В)
• Живлення: від 2 до 6 полюсів під’єднання 

(сигнальні: 4 або 6 полюсів під’єднання)
•  Крок: 7,62 мм (сигнальні: 3,81 мм)
•  З додатковим середнім фланцем
• Підвищений захист від випадкового 

контакту зі струмопровідними части-
нами згідно з нормами стандартів IEC/
UL 61800-5-1
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Designed by PHOENIX CONTACT

ONECLICK Technology

 Веб-код: #1613

Опис Горизонтальна  
прохідна клема

Горизонтальна пресо-
вана 

прохідна клема

Вертикальна  
прохідна клема

Вертикальна пресо-
вана 

прохідна клема

Тип UW 50 / S UW 50-POT / S UWV 50 / S UWV 50-POT / S

№ для замовлення 1713709 1713843 1713711 1713845

Переваги
 Можливість використання в будь-якій країні світу завдяки застосу-
ванню добре відомого принципу монтажу

 Монтаж клеми на панелі корпусу здійснюється без застосування 
інструментів , за допомогою пружних фіксаторів

 Автоматична компенсація товщини панелі забезпечує універсаль-
не застосування клем

 Пресовані версії забезпечують надійну герметизацію навіть у разі 
використання формувальних сумішей низької в'язкості

Прохідні клеми для значних струмів

Прохідні клеми для значних струмів з гвинтовим за-
тиском провідників з перерізом до 50 мм2

Провідники з перерізом до 50 мм2 можна надійно під’єд-
нати за допомогою гвинтових затискачів нових прохід-
них клем для значних струмів серії UW 50.  
Ці клеми характеризуються функціональним компонуван-
ням і стабільною конструкцією корпусу.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 16 до 50 мм²
• Струми до 150 А
• Напруги до 1000 В (600 В за нормами UL)
• 1 полюси під'єднання
• Товщина панелі: від 1 до 4 мм

 Веб-код: #2054

Опис
серія M23 PRO 

сигнальний з'єднувач  
кабелю

серія M23 PRO 
сигнальний з'єднувач  

пристрою

серія M23 PRO 
силовий з'єднувач  

кабелю

серія M23 PRO 
силовий з'єднувач  

пристрою

Розмір фланця [мм] - 26 x 26 28 x 28 26 x 26 28 x 28

Діапазон затиску кабелю 9 … 15 - 14 … 17 -

Кількість полюсів 17 17 4+3+PE 4+3+PE

Фіксація Система швидкої фіксації 
ONECLICK - Система швидкої фіксації 

ONECLICK -

Тип контактів Гніздо Штир Гніздо Штир Гніздо Штир Гніздо Штир

№ для замовлення 1629157 1629153 1628497 1628492 1628792 1628848 1628488 1628486

Переваги
 Найвищий рівень експлуатаційної готовності у світі: рішення, у 
яких забезпечено сумісність елементів різних виробників для 
стандартних з'єднань і швидкодійних систем фіксації.

 Надійне з'єднання: Система швидкої фіксації ONECLICK забез-
печує візуальне, тактильне й слухове розпізнавання правильного 
положення з'єднання.

 Просте й надійне з'єднання екрана для економічного споряджен-
ня кабелів

 Надійні в найскладніших умовах: кабельні з'єднувачі з демпфером 
вібрації

Круглі з’єднувачі

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO 
Сумісність елементів різних виробників

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO забезпечують 
уніфіковані рішення для передавання сигналів і живлення. 
Завдяки унікальній системі швидкої фіксації ONECLICK 
ви можете швидко й надійно під’єднувати свої пристрої.

Основні характеристики
• Напруги до 630 В
• Струми до 30 А
• від 6 до 19 полюсів під’єднання (сигнал)
• Полюси 5+PE та 4+3+PE (живлення)
• Система швидкої фіксації ONECLICK
• З'єднувачі для пристроїв придатні для 

стандартних з'єднань і швидкодійних 
систем фіксації

• Усі корпуси доступні у версіях зі штекер-
ними й розетковими вставками

• Ступінь захисту: IP66, IP68

Нові продукти 2019 року
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 Веб-код: #1620

Опис З'єднувач пристроїв М12 із системою швидкої фіксації Push-Pull

Конструкція
Корпус під паяння оплав-

ленням припою,  
з різьбовим кріпленням

Цільний корпус під паяння хвилею 
припою

Версія з багатожильними з'єднувальними 
дротами

Кількість полюсів / кодування 
CAT5

Для 4-пол. / Розетка 
типу D

4-пол. / Розетка 
типу D

4-пол. / Розетка 
типу D

Кількість полюсів / кодування 
сигналів

Для 5-пол. / Розетка 
типу А

5-пол. / Розетка 
типу А

5-пол. / Розетка 
типу А

Кількість полюсів / кодування 
CAT6A

Для 8-пол. / Розетка 
типу Х

Монтаж на задню панель 1027662 1027669 1027696 1027666 1027670

Фронтальний монтаж 1027678 - - 1027683 1027686

Переваги
 Під’єднуйте й запускайте виробництво: зручне й надійне з'єднан-
ня завдяки системі швидкої фіксації, яка не залежить від виробни-
ка елементів

 Безпечне екранування: надійне з'єднання екрана не порушується 
навіть під час екстремальних механічних деформацій

 Однозначний зворотний зв'язок: у разі неналежної фіксації з'єдну-
вач виштовхує пружина

 Міцне з'єднання: може використовуватися на залізниці, в умовах 
значних ударних і вібраційних навантажень

Круглі з’єднувачі

З'єднувачі М12 для пристроїв із системою швидкої фік-
сації Push-Pull розширюють асортимент роз'ємів типо-
розміру М12. Сумісність з'єднувальних елементів різних 
виробників забезпечує бездоганний рівень експлуатацій-
ної готовності в будь-якій країні світу, а також дає змогу 
легко розширити спектр вирішень для під’єднання кабе-
лів.

Основні характеристики
• Система швидкої фіксації Push-Pull
• Є версії з багатожильними з'єднувальними 

дротами або під паяння хвилею припою, 
з механічними ключами типу A та D

• Різьбове кріплення корпусу під паяння 
оплавленням припою для кодування ме-
ханічними ключами типів A, D та Х

• Ступінь захисту: IP65, IP67

Нові продукти 2018 року

З'єднувачі М12 для пристроїв із системою швидкої 
фіксації Push-Pull

 Веб-код: #1618

Опис З’єднувач М12 для 
передавання даних CAT6A

З’єднувач М12 для 
передавання даних CAT5

З’єднувач М12 для 
передавання сигналів

Кількість полюсів / мех. ключ 8 пол. / мех. ключ типу Х 4 пол. / мех. ключ типу D 4 або 5 пол. / мех. ключ типу  А

Переріз провідників: AWG 26 … 22 AWG 22 … 18 0,34–1,00 мм²

Зовнішній діаметр кабелю 6,5–10,0 мм 4,5 мм … 7,5 мм 4,5 мм … 7,5 мм

Конструкція Штекер,  
прямий

Штекер, 
кутовий

Штекер,  
прямий

Штекер, 
кутовий

Штекер,  
прямий

Штекер, 
кутовий

Тип SACC-P12MSX-
8CT-CL SH

SACC-P12MRX-
8CT-CL SH

SACC-P12MSD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12MRD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12MS-
5CT-CM SH

SACC-P12MR-
5CT-CM SH

№ для замовлення 1021783 1021784 1021830 1021831 1021815 1021816

Переваги
 Під’єднуйте й запускайте виробництво: зручне й надійне з'єднан-
ня завдяки системі швидкої фіксації, яка не залежить від виробни-
ка елементів 

 Безпечне екранування: надійне з'єднання екрана не порушується 
навіть під час екстремальних механічних деформацій

 Однозначний зворотний зв'язок: у разі неналежної фіксації з'єдну-
вач виштовхує пружина

 Міцне з'єднання: може використовуватися на залізниці, в умовах 
значних ударних і вібраційних навантажень

Круглі з’єднувачі

З'єднувачі М12 із системою швидкої фіксації Push-
Pull, призначені для монтажу

Завдяки системі швидкої фіксації Push-Pull з'єднувачі М12, 
призначені для монтажу, легко й надійно фіксуються на 
місці під’єднання лише одним рухом. Фіксація здійсню-
ється без застосування будь-яких інструментів, простим 
уставлянням з'єднувача. Це забезпечує значні переваги 
під час монтажу, особливо в обмежених монтажних 
просторах.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Система швидкої фіксації Push-Pull
• Обтискне з'єднання
• З'єднання екрана на 360°
• Ступінь захисту: IP65, IP67
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 Веб-код: #0238

Опис З’єднувач М12 для 
пристроїв

Кількість полюсів / мех. ключ 4+PE / K 4+FE / L / сірий 4-пол. / L / чорний

№ для замовлення для фронтального 
монтажу, з'єднувальні дроти: 1,5 мм²

1425635 1425636 1425627 1425628 1425631 1425632

№ для замовлення для монтажу на задній 
панелі, з'єднувальні дроти: 1,5 мм²

1425637 1425638 1425629 1425630 1425633 1425634

№ для замовлення для фронтального 
монтажу, з'єднувальні дроти: 2,5 мм²

1415291 1415292 1425582 1425583 1425586 1425587

№ для замовлення для монтажу на задній 
панелі, з'єднувальні дроти: 2,5 мм²

1415293 1415294 1425584 1425585 1425588 1425589

Переваги
 Прості в монтажу, форму корпусу оптимізовано для застосування 
гайкового ключа на 19

 Для компактних пристроїв: передавання великої потужності в 
обмеженому монтажному просторі

 З'єднувачі споряджено багатожильними дротами завдовжки 0,2 м 
для негайного застосування

 Бік з'єднувальних дротів виготовлено литим для оптимальної 
герметизації

Круглі з’єднувачі

Готові з'єднувачі М12 для пристроїв, що застосову-
ються в складі систем PROFINET

Споряджені версії з багатожильними з'єднувальними 
дротами з перерізом 1,5 мм2 довершують асортимент 
з'єднувачів М12 для пристроїв. Версії з'єднувачів з меха-
нічними ключами типу L сертифіковані для застосування 
в системах PROFINET і можуть передавати напруги до 63 
В. З'єднувачі з механічними ключами типу К придатні для 
передавання енергії з напругою до 630 В

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Механічний ключ типу К: 4+PE, до 

630 В / 16 A зм. струму
• Механічний ключ типу L: 4+FE, до 

63 В / 16 A пост. струму  
з ізоляційним корпусом сірого кольору

• Механічний ключ типу L: 4-пол., до 
63 В / 16 A пост. струму 
з герметичною камерою контакту FE

• Монтаж на передню й задню панелі
• Легкий у монтажі корпус XL

 Веб-код: #1622

Опис З’єднувач М12 для 
пристроїв

К-ть пол. / Мех. ключ / Колір 4-пол. / L / чорний 4+FE / L / сірий

Тип контактів Штир Гніздо Штир Гніздо

№ для замовлення, під паяння хвилею 
припою, монтаж на задню панель

1425592 1425593 1425590 1425591

№ для замовлення, контактні вставки під 
паяння оплавленням припою, постача-
ються в стрічці на котушках

1425605 1425606 1425599 1425600

№ для замовлення, екрановані контактні 
вставки, постачаються в стрічці на 
котушках

1425641 1425642 1425601 1425602

№ для замовлення, корпус із різьбовим 
кріпленням, монтаж на задню панель

Для двокомпонентних штекерних контактних вставок під паяння оплавленням припою: 1420826 
Для двокомпонентних розеткових контактних вставок під паяння оплавленням припою: 1420827

Переваги
 Стандарт М12 для передавання високої потужності в обмежено-
му монтажному просторі

 Скорочення витрат на монтаж завдяки використанню двоком-
понентних з'єднувачів для пристроїв і технологічного процесу 
паяння оплавленням припою.

 Можливе упаковування для застосування цих компонентів у про-
цесі автоматизованого складання

 Простота інтеграції в пристрій завдяки різьбовому механічному 
кріпленню порту й різьбовій частині для під’єднання

Круглі з’єднувачі

З’єднувач М12 для пристроїв, з механічним ключем 
типу L і сертифікацією для систем PROFINET

Тепер замовникам доступні з’єднувачі М12 для пристроїв 
з механічними ключами типу L, які можуть передавати 
живлення з напругою до 63 В і струмом 16 А та сертифі-
ковані для застосування в системах PROFINET. Є одно-
компонентна версія для використання в технологічному 
процесі паяння хвилею припою, а також двокомпонент-
на версія для технологічного процесу паяння оплавлен-
ням припою.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Механічний ключ типу L: 4+FE, до 

63 В / 16 A пост. струму  
з ізоляційним корпусом сірого кольору 

• Механічний ключ типу L: 4-пол., до 
63 В / 16 A пост. струму 
з герметичною камерою контакту FE

• Сертифікація для використання в систе-
мах PROFINET

• Монтаж на передню й задню панелі
• Контактні вставки під паяння оплавлен-

ням припою 
постачаються разом з монтажною шай-
бою
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 Веб-код: #1628

Опис З'єднувач Кільце кодування 
для з'єднувача Муфта Елемент для ручного 

розмикання з'єднання

Тип 3 пол. PRC 3-FC-MS6 8-21 - PRC 3-FC-FS6 8-21 HR -

№ для замовлення 1014498 - 1017635 -

Тип 5 пол. PRC 5-FC-MS6 8-21 PRC FC-M CODE-… PRC 5-FC-FS6 8-21 HR PRC FC RELEASE LATCH-…

№ для замовлення 1014530 - 1017632 -

№ для замовлення, сірий - 1014457 - 1002292

№ для замовлення, зелений - 1014456 - 1002290

№ для замовлення, синій - 1014455 - 1002293

Переваги
 Зменшення розмірів до 75% порівняно з промисловими з'єднува-
чами, що мають аналогічні характеристики

 Механізм фіксації розмикається вручну або з використанням 
інструмента

 Придатність до експлуатації в атмосферах, які містять сіль, а 
також під прямим сонячним промінням

 Завдяки використанню матеріалів, стійких до погодних впливів, ці 
з'єднувачі ідеальні для застосування і в приміщеннях, і на відкри-
тому повітрі

Інвертовані круглі з'єднувачі серії PRC 
Для під’єднання вільних кінців дротів з високим 
ступенем захисту
Інвертовані круглі з'єднувачі серії PRC дають змогу здійс-
нювати надійні з'єднання між кабелями в будівництві, 
промисловості, а також в електроустановках, які експлу-
атуються на відкритому повітрі. Завдяки використанню 
матеріалів, стійких до погодних впливів, і високому сту-
пеню захисту (до IP69K) ці з'єднувачі здатні передавати 
значні струми навіть у складних умовах навколишнього 
середовища.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 1,5 до 6 мм²
• Номінальна напруга: 690 В зм. струму 

(III/3)
• Номінальний струм: 35 А
• Ступінь захисту: до IP69K
• Для складання в польових умовах
• від 3 до 5 полюсів під’єднання
• Може мати кодування кольорами

Круглі з’єднувачі

 Веб-код: #2056

Опис Корпуси з'єднувачів Головки з'єднувачів

Кількість полюсів - - 3 5

Тип PRC FC-45/90-HSG 8-21 PRC FT25-45/90-HSG PRC 3-HEAD-FS6-1 PRC 5-HEAD-FS6-1

Конструкція Бік периферії 45°/90° Бік пристрою 45°/90° Бік з'єднання Бік з'єднання

№ для замовлення 1065798 1065796 1070198 1070197

Тип - PRC FT25-0-HSG PRC 3-HEAD-MS6-2 PRC 5-HEAD-MS6-2

Конструкція - Бік пристрою 0° Бік з'єднувача Бік з'єднувача

№ для замовлення 1065795 1070200 1070199

Переваги
 Наявність прямих і кутових корпусів з'єднувачів забезпечує універ-
сальну можливість створення інтерфейсів

 Універсальне розташування наявних головок з'єднувача за допо-
могою технології різьбового з'єднання

 Модульна система забезпечує оптимізацію матеріальних запасів

 Механізм фіксації розмикається вручну або з використанням 
інструмента

 Завдяки використанню матеріалів, стійких до погодних впливів, ці 
з'єднувачі ідеальні для застосування і в приміщеннях, і на відкри-
тому повітрі

Круглі кутові з'єднувачі серії PRC 
Гнучке під'єднання пристроїв і периферійного 
обладнання
Базові корпуси для пристроїв і польового обладнання 
доповнюють асортимент круглих з’єднувачів серії PRC. 
Три різних варіанти кута й модульна конструкція забез-
печують підвищену гнучкість під час монтажу. Складання 
здійснюється із застосуванням 3- або 5-полюсних голівок 
з різьбовим з'єднанням зі штекерним або з гніздовим 
контактом.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Номінальний струм: 35 А
• Номінальна напруга: 690 В зм. струму 

(III/3)
• Ступінь захисту: до IP69K
• Під’єднання периферійного обладнання 

можна здійснювати з кутами 45° і 90°
• Під’єднання пристроїв можна 

здійснювати з кутами 0°, 45° і 90°
• Може мати кодування кольорами

Круглі з’єднувачі
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

 Веб-код: #2055

Опис Прохідні елементи

Кількість полюсів 3 5

Різьба M20 M25

Колір Світло-сірий Чорний Світло-сірий Чорний Світло-сірий Чорний

Тип  IPD WD 3P2,5 
M20 GY

 IPD WD 3P2,5 
M20 BK

 IPD WD 3P2,5 
M25 GY

 IPD WD 3P2,5 
M25 BK

IPD WD 5P2,5 
M25 GY

 IPD WD 5P2,5 
M25 BK

№ для замовлення 1047319 1047321 1047322 1047324 1047344 1047345

Переваги
 Швидке під'єднання кабелю без використання з'єднувачів

 Простий монтаж без використання інструментів завдяки застосу-
ванню технології Push-in

 Ці елементи ідеальні для використання на відкритому повітрі або 
в зонах з підвищеною вологістю, оскільки мають ступінь захисту 
IP67

 Зручність у використанні навіть у зонах з ускладненим доступом

Круглі з’єднувачі

Прохідні елементи з пружними з'єднаннями Push-in 
Простий монтаж без використання з'єднувачів

Прохідні елементи для монтажної системи IPD дають 
змогу швидко й легко виконувати монтаж за допомо-
гою пружних з'єднань Push-in і на боці пристрою, і на 
боці периферійного обладнання. На боці периферійного 
обладнання з'єднувач не використовується. Просто зафік-
суйте муфту на своєму місці, і кабель буде під’єднано.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• З'єднання Push-in
• Напруга: 690 В
• Струми до 20 А
• Переріз провідників:  

від 0,5 до 2,5 мм²
• Ступінь захисту: IP67
• Стійкість до струсів: IK07

 Веб-код: #1624

Опис Адаптер для DIN-рей-
ки Вставка RJ45 Вставка LC duplex Безпека рівня 1

Конструкція
Порожній корпус, включно 
зі з'єднанням для екрана й 

захисною кришкою
Кабельний модуль Модуль з'єднання Додаткова монтажна 

рамка для модулів RJ45

Тип NBC-PP-G1PGY CUC-I-J1ZNI-S / R4IDC8 FOC-I-D1PGN- 
S/LCGCSM NBC-PP-F1PWH:10

№ для замовлення 1041740 1417274 1041780 1041881

Переваги
 Максимальна щільність монтажу завдяки компактній конструкції

 Простота під’єднання й інтеграції модуля без використання спеці-
альних інструментів

 Додаткове з'єднання для під’єднання екрана модуля до  
DIN-рейки

 Додаткове приладдя для захисту інтерфейсу даних від несанкціо-
нованого доступу або ненавмисного від’єднання (безпека рівня 1)

З’єднувачі для передачі даних

Компактні адаптери з кріпленням на DIN-рейці для 
структурованого під’єднання мідних  
та оптоволоконних ліній
Універсальні адаптери, які встановлюються на DIN-рейці, 
забезпечують максимальну гнучкість під’єднань в обме-
женому монтажному просторі. Цільний корпус швидко 
й просто фіксується на DIN-рейці. Замовникам доступні 
версії зі з'єднаннями RJ45, SC simplex, LC duplex і MTP 
для передавання даних за допомогою мідних дротів та 
оптоволоконних ліній.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Ширина 18 мм (1 НР)
• Однокомпонентна конструкція корпусу
• Модулі RJ45 з характеристиками переда-

вання CAT6A зі швидкістю до 10 Гбіт/с 
• Модулі з фронтальним розблокуванням
• Додаткове маркування за допомогою 

маркерів клем
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 Веб-код: #0237

Опис З'єднувач 
убудованого типу

З'єднувач 
убудованого типу

Корпус із різь-
бовим 

кріпленням

Корпус із різь-
бовим 

кріпленням

Корпус під пре-
сове кріплення

Кількість полюсів / мех. ключ 4-пол. / мех. ключ 
типу D

4-пол. / мех. ключ 
типу D - - -

Тип контактів Гніздо Гніздо - - -

Двокомпонентна версія, тримачі 
контактів для поверхневого монта-
жу, упаковані в стрічку на котушці

Екранована Неекранована Фронтальний 
монтаж

Монтаж на задню 
панель

Фронтальний 
монтаж

Тип SACC-CI-M8FSD- 
4P SMD SH R32

SACC-CI-M8FSD- 
4P SMD R32

SACC-FP-F-M8/ 
M10 SMD

SACC-BP-F-M8/ 
M12 SMD

SACC-FP-F-M8/ 
PRESS SMD

№ для замовлення 1068454 1068453 1412504 1412506 1412501

Переваги
 Передавання даних з високою швидкістю в обмеженому монтаж-
ному просторі — ідеальне рішення для компактних пристроїв

 Призначені для складання за технологією поверхневого монтажу

 Можливе упаковування для застосування цих компонентів у про-
цесі автоматизованого складання

 Корпуси з різьбовим або пресовим кріпленням забезпечують 
простоту механічної інтеграції портів з різьбовою частиною для 
під’єднання

 Додаткові ущільнювальні кільця дають змогу забезпечити високий 
рівень герметичності з'єднувача

З’єднувачі для передачі даних

З'єднувачі М8 для пристроїв з механічними ключами 
типу D  
Передавання даних для мереж Ethernet і PROFINET
Двокомпонентні з'єднувачі для пристроїв з механічними 
ключами типу D розширюють асортимент круглих з'єдну-
вачів М8 для передавання даних. З'єднувачі зі ступенем 
захисту IP67, придатні для поверхневого монтажу, забез-
печують передавання даних зі швидкістю до 100 Мбіт/с у 
середовищах Ethernet і PROFINET.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Призначення контактів: 4-пол. / мех. ключ 

типу  D
• Струми до 4 А
• Напруги до 60 В
• стандарт IEC 61076-2-114
• Чорний ізоляційний корпус 

(інші кольори за запитом)
• CAT5 згідно з IEEE 802.3
• Живлення через Ethernet
• Екрановані або неекрановані версії
• Ступінь захисту: IP67  

(у вставленому стані)

* За запитом можливе пакування в лотки для застосування в автоматизованих процесах 
складання

Переваги
 Під’єднання до мереж Ethernet і PROFINET навіть найменших 
пристроїв завдяки компактним розмірам з'єднувачів

 Міцний і стійкий до вібрації перехід екранування забезпечує 
захист на 360°

 Економія монтажного простору завдяки забезпеченню живлен-
ня периферійних пристроїв за технологією Power over Ethernet: 
живлення й дані передаються по одній лінії

 Є версії для застосування на залізниці, виготовлені зі спеціальних 
матеріалів

Основні характеристики
• Механічний ключ типу D із симетрично 

розташованими контактами
• 4 полюси під'єднання
• Переріз провідників: 0,34 мм2

• Ступінь захисту: IP65, IP67
• Підходять для CAT5 зі швидкістю пере-

давання 100 Мбіт/с
• Живлення через Ethernet струмами  

до 4 А з макс. напругою 60 В
• Стандартизовані згідно з IEC 61076-2-114

 Веб-код: #1656

Опис Кабель даних М8 Кабель даних М8 
для залізниці

Конструкція з 1 роз'ємом Штекер, прямий, M8

Конструкція з 2 роз'ємами Вільний кінець кабелю Штекер, прямий, M8 Штекер, прямий, RJ45 Штекер, прямий, M8

Матеріал оболонки ПВХ PE-X

Колір оболонки Зелений Чорний

Тип NBC-M8MSD / 1,0-93B NBC-M8MSD / 1,0-93B/
M8MSD

NBC-M8MSD / 1,0-93B/
R4AC

NBC-M8MSD / 1,0-939/
M8MSD RAIL

№ для замовлення 1423703 1423707 1423711 1423719

Кабелі для передавання даних, споряджені 
з'єднувачем М8 з механічним ключем типу D,  
для мереж Ethernet і PROFINET

З’єднувачі для передачі даних

Сімейство продуктів М8 забезпечує надійне передавання 
даних через симетрично розташовані контакти. Ви може-
те зберегти до 30% монтажного простору, порівняно зі 
з'єднувачами М12. Захисні муфти забезпечують для з'єд-
нань екрана надзвичайну міцність і стійкість до вібрації.

Нові продукти 2018 року
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 Веб-код: #1625

Опис
Кабельна коробка для 
монтажу на DIN-рей-

ку

Кабельна коробка для 
монтажу на DIN-рей-

ку

Кабельна коробка для 
монтажу на DIN-рей-

ку

Кабельна коробка для 
монтажу на DIN-рей-

ку

Конструкція 6  x ST duplex 12 x LC duplex 6 x LSH (E-2000®) duplex 6 x SC duplex

Тип оптоволокна: OM1 62,5 / 125 мкм OS2 (PC) 9 / 125 мкм OS2 (APC) 9 / 125 мкм Багатомодовий, не спо-
ряджений

Тип FOC-FDX20-PP-STD6-
OM1-PT9

FOC-FDX20-PP-LCQ6-
OSP-PT9

FOC-FDX20-PP-E2D6-
OSA-PT9

FOC-FDX20-PP-SCD6-
MM

№ для замовлення 1019684 1019707 1019680 1019686

Переваги
 Широка програма випробувань компонентів забезпечує виконання 
з'єднань для передавання даних з довготривалою надійністю

 Наявність до 12 фронтальних дуплексних з'єднань і компактні 
розміри, які дають змогу заощаджувати монтажний простір у 
розподільній шафі

 Оптимальні розміри запатентованого кабельного лотка для зруч-
ного зрощування волоконно-оптичних ліній і компактного радіусу 
вигину

 Скорочення витрат часу на монтаж завдяки конструкції з підгото-
ваними до з'єднання волоконно-оптичними лініями

 Інтуїтивно зрозуміла робота з передньою панеллю та зручне роз-
ташування в розподільній шафі завдяки уніфікованій конструкції 
Phoenix Contact

З’єднувачі для передачі даних

Компактні кабельні коробки для надійного переда-
вання даних

Кабельні коробки серії FDX 20 забезпечують переда-
вання даних у режимі реального часу з довготривалою 
надійністю. Компактні й уніфіковані, ці кабельні коробки 
мають усередині вільний простір для надійного з'єднання 
волоконно-оптичних ліній.

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Інтерфейси: По 6 шт. LC duplex, LC quad,  

SC duplex, ST duplex, E-2000® (LSH)
• Категорії оптоволокна: OM1 - OM4, а 

також OS2 з поліруванням PC та APC
• Розміри (Ш × В × Г):  

40 x 130 x 115 мм
• Ступінь захисту: IP20

 Веб-код: #1626

Опис 19-дюймовий тримач 
модулів Модульна вставка З'єднувальна секція З'єднувальний кабель

З'єднувач - 6 x LC duplex до  
1 x Q-ODC-12

6 x LC duplex до  
1 x Q-ODC-12

Q-ODC-12 до  
Q-ODC-12

Ширина/висота 19 дюймів / 3 RU - / 3 RU 19 дюймів / 1 RU - / -

Тип FOC-FR19:3U FOC-MODUL:3U-OS12-
LCD6-OM1

FOC-FR19:1U-2OS12-
LCD12-OM1

FOC-OP12-OP12-
GL02/10

№ для замовлення 1419976 1419978 1419974 1415353

Переваги
 Оптимальне використання монтажного простору в розподільній 
шафі завдяки високій щільності монтажу

 Швидке й надійне під’єднання кабелів завдяки зручному розташу-
ванню з'єднань на передній панелі

 Модульна конструкція дає змогу легко розширити систему пізніше

 Компактну конструкцію з'єднувача забезпечує паралельне встав-
ляння оптичної муфти МТ з 12 лініями оптоволокна

З’єднувачі для передачі даних

Модульні 19-дюймові розподільні панелі 
для ефективного передавання даних через 
оптоволоконні лінії 
Висока щільність монтажу, бездоганна гнучкість: нові 
19-дюймові розподільні панелі спрощують монтаж 
оптоволоконних кабелів та оптимальні для передавання 
даних у режимі реального часу. Модульна конструкція 
забезпечує можливість різноманітних варіантів застосу-
вання, наприклад, у системах розподілення енергії або 
технологічних процесах обробної промисловості. 

Нові продукти 2018 року

Основні характеристики
• Модульна система
• Ступінь захисту: IP68 (з'єднувальний 

кабель), IP20 (розподільна панель)
• До з'єднань 72 LC duplex 

на розподільну панель (висота 3 RU)
• Надзвичайно міцний круглий з’єднувач 

з механізмом фіксації Push-Pull
• Категорія волокна OM1 (62,5/125 мкм)
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 Веб-код: #2058

Опис Розподільник постійного струму (кабельний) Розподільник постійного струму (кабельний)

Конструкція Штекер на дві розетки (-/++) Розетка на два штекери (+/--)

Тип PV-ED6/Y-120(2+/1-) PV-ED6/Y-120(1+/2-)

№ для замовлення 1030649 1030650

Переваги
 Номінальні напруги до 1500 В роблять ці розподільники при-
датними для застосування в складі наявних та перспективних 
фотогальванічних систем

 Завдяки простоті монтажу підвищується рівень безпеки й забез-
печується певна економія часу

 Готовий модуль можна легко інтегрувати в наявну систему

 За запитом розподільник можна виготовити з різною кількістю 
виходів для вузлів і довжиною, що відповідає вимогам конкретно-
го замовника

Розподільники постійного струму для фотогальванічних систем 
Універсальні рішення для кабельних з'єднань фотогальванічних 
систем

Розподільники постійного струму для фотогальванічних 
систем забезпечують підвищену гнучкість, коли справа 
стосується кабельних під’єднань пристроїв. Розподіль-
ники постійного струму, захищені від погодних впливів, 
дають змогу під’єднати до інвертора суміжні секції за 
допомогою лише одного кабелю.  
Під час монтажу це допомагає зберегти час і гроші.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Номінальні напруги до 1500 В
• Номінальні струми до 35 A (TÜV)
• Ступінь захисту: IP65, IP66, IP67,  

IP68 (24 год/2 м)
• Температурний діапазон:  

від -40 до +85°C
• Клас захисту II
• Атестація за нормами стандартів 

IEC 62852  
та TÜV 2 PfG 1913/04.11

З’єднувачі для фотогальванічних систем

 Веб-код: #2057

Опис Корпуси для з'єднувачів Контакт для обтискного з'єднання

Номінальна напруга 1500 В 1500 В -

Номінальний струм: - - Номінальні струми до 35 A (TÜV) / до 50 A (UL)

Тип PV-CM-C-HSG PV-CF-C-HSG PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 / 
PV-FT-CCM-6-R1000

PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 / 
PV-FT-CCF-6-R1000

№ для замовлення 1622662 1622661 1704927 
1704928

1704930 
1704931

Переваги
 Використання високоякісних матеріалів гарантує високий рівень 
експлуатаційної готовності й довготривалу стійкість з'єднання

 Максимальний ККД системи завдяки використанню перевірених 
контактів SUNCLIX із низьким рівнем перехідних втрат

 Атестації на відповідність міжнародним стандартам дають змогу 
використовувати ці з'єднувачі в усьому світі

З'єднувачі постійного струму SUNCLIX з обтискним 
з'єднанням 
Економічне й швидке під’єднання кабелів
Під’єднуйте кабелі фотогальванічних систем швидко й 
надійно за допомогою з'єднувачів SUNCLIX. Нові версії 
з обтискним з'єднанням ідеальні для автоматизованих 
виробничих процесів і відповідають поточним і перспек-
тивним вимогам завдяки міжнародним атестаціям.

Нові продукти 2019 року

Основні характеристики
• Переріз провідників:  

від 2,5 до 6 мм² (від AWG 14 до AWG 10)
• Номінальна напруга: 1500 В (TÜV/UL)
• Номінальні струми до 35 A (TÜV) /  

до 50 A (UL)
• Ступінь захисту: IP65, IP66, IP67,  

IP68 (24 год/2 м)
• Температурний діапазон: від -40 до +85°C
• Клас захисту II
• Атестація за нормами стандартів 

IEC 62852  
і UL 6703

З’єднувачі для фотогальванічних систем
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Переваги бездоганного рівня на-
дання послуг
Компоненти різноманітних кольорів і форм, з відповідним 
маркуванням і спеціалізованими готовими кабелями відкри-
вають перед вами широкі можливості. Додатково до версій, 
що відповідають вимогам конкретного замовника, ми також 
реалізуємо інноваційні рішення, пристосовані до ваших інди-
відуальних потреб. Ми забезпечимо вам належну підтримку на 
всьому шляху від створення початкової концепції та робочого 
проекту до виробництва й забезпечення якості.

Адаптування до вимог 
конкретного замовника

Незалежно від того, чи потрібні 
вам вироби в спеціальних 
кольорах, комплектація готовими 
кабелями, нанесення спеціальних 
написів або певна кількість 
контактів, ми завжди радо 
допоможемо вам у пошуку 
технічних вирішень, які 
цілковито відповідатимуть вашим 
індивідуальним вимогам.

Спеціалізовані нові продукти
Додатково до версій, що 
відповідають вимогам конкретного 
замовника, ми також реалізуємо 
інноваційні рішення, пристосовані до 
ваших індивідуальних потреб. Ми 
забезпечимо вам належну допомогу 
й підтримку на кожному етапі шляху 
від створення початкової концепції 
та робочого проекту до 
виробництва й забезпечення якості. 
Чому б вам не скористатися великим 
досвідом нашої компанії в галузі 
розробки й виробництва для 
створення свого індивідуального 
рішення?

Надання послуг і технічна 
підтримка

Під час процесу проектування 
ми забезпечуємо підтримку, 
надаючи довідники щодо 
вибору сучасних компонентів, 
вичерпну інформацію про 
вироби й технології, а також 
рекомендації, пов'язані з ваши-
ми індивідуальними потреба-
ми, і робимо це в будь-якій 
країні світу.

Широкий спектр версій у 
різних кольорах

Готові кабелі, пристосовані для 
конкретних застосувань 

Нанесення індивідуальних 
написів

Виконання отворів, механічних 
ключів і довжини контактів за 
індивідуальним замовленням

Замовникам продуктів і техно-
логій надається 

Зручне завантаження 3D-даних для потріб-
них продуктів

Швидкий вибір продуктів на веб-порталі нашої 
компанії завдяки великій кількості зручних 
функцій, як-от онлайн-конфігуратори

Система під’єднання для світло-
діодних пристроїв вуличного 
освітлення

Гібридний з'єднувач для заряджальних 
станцій

З'єднувальний блок для 
температурних датчиків

Компактний контро-
лер з фронтальними 
засобами під’єднання
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Повну інформацію про весь асорти-
мент нашої продукції можна отримати 
на веб-сайті компанії:

phoenixcontact.ua

У діалозі із замовниками й партнерами в усьому світі
Німецька компанія Phoenix Contact — лідер світового ринку. Назва нашої 
промислової групи — синонім перспективних компонентів, систем і технічних 
вирішень у галузі електрообладнання, електроніки й засобів промислової 
автоматизації. Глобальна мережа компанії охоплює понад 100 країн, а 
її колектив налічує близько 16 500 робітників, які працюють 
безпосередньо поряд з нашими замовниками, що, на 
нашу думку, дуже важливо.

Широкий асортимент наших інноваційних 
виробів спрощує для замовників пошук 
перспективних технічних вирішень для 
різноманітних застосувань і галузей 
промисловості. Особливої уваги 
ми надаємо засобам автоматизації 
для енергетики, інфраструктурних 
систем, обробної та машинобудівної 
промисловості.

Ознайомтеся також з нашими новими продуктами 2018/2019 року в інте-
рактивному режимі, за допомогою свого планшету.

ТОВ «Фенікс Контакт» (Україна) 
03115 м.Київ 
вул.Краснова, 27 
Телефон: +44 594 55 22 
Факс: +44 594 55 21 
Електронна пошта:  
ua-office@phoenixcontact.com 
phoenixcontact.ua
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