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Tímto zpravodajem otevíráme nejen nový rok, ale také novou dekádu 21. století. Když se zpětně podíváme
na poslední desetiletí, tak jej můžeme hodnotit z různých hledisek. Já se budu držet raději oblasti elektrotechniky,
a ještě raději oblasti průmyslové elektrotechniky. 

Sáhl jsem do svého archívu a vytáhl jsem si katalog novinek Phoenix Contact z roku 2009. Hlavními tématy
v té době byl průmyslový ethernet, bezdrátová komunikace a miniaturizace. Když se podívám na novinky
roku 2020 je to zcela jednoznačně pohled do úplně jiného světa – „smart“ světa nabitého inteligentními
moduly, které spolu komunikují, vyhodnocují svůj stav a navrhují vám optimální podmínky provozu a údržby.
„Cloud“ má zcela nový význam a posunul se z oblasti meteorologie do oblasti chytrých sítí. 

V dalším desetiletí budeme zcela jistě vyžadovat, aby se všechna zařízení chovala inteligentně, aby jejich nasazení
bylo co nejjednodušší a vyžadovalo co nejméně zásahů od lidí, protože lidská síla se stává tím nejcennějším artiklem
a jistě bude škoda plýtvat lidským časem a invencí na „hloupé“ operativní úkony. Určitě budeme hledat rovnováhu
mezi lidskou a umělou inteligencí, kam až posuneme hranice, kde to bude ještě přínosné a bezpečné právě z lidského
hlediska. 

Společnost Phoenix Contact, jakožto specialista v oblasti průmyslové elektrotechniky a automatizace, věří ve vizi plně
elektrifikované společnosti (All Electric Society) postavené na obnovitelných zdrojích energie. Tato vize představuje
obrovské výzvy ale také obrovské příležitosti pro všechny elektrotechnické společnosti. 

V tomto zpravodaji najdete řešení, kterými se snažíme přispět k tomuto trendu počátkem roku 2020. 

Věřím tomu, že na počátku roku 2030 bude průmyslový svět zase o velký krok dále, ale v elektrotechnickém světě
budeme i nadále řešit co nejefektivnější přenos napájení, komunikaci, výměnu dat a řízení, ale zřejmě opět se zcela
novými technologiemi. A fascinace novými technologiemi je silně zakořeněna ve společnosti Phoenix Contact
od svého vzniku v roce 1923. 

Hodně energie do dalšího desetiletí!

Ing. Martin Lahoda

Jednatel společnosti 

Žijeme a pracujeme v dynamickém prostředí, ve kterém je stále více věcí propojeno, a i průmyslová automatizace prochází
zásadní transformací. Klasické systémové struktury se vyvíjejí do počítačových systémů. Automatizační řešení proto musí
být flexibilní, otevřená a propojená do sítí. Technologie PLCnext nabízí platformu, která otevírá zcela novou úroveň
svobody. K vytvoření automatizační aplikace můžete kombinovat různé programy z různých technických nástrojů,
a tím vám poskytuje maximální flexibilitu. 

Dovolujeme si vás tímto pozvat na seminář na otevřenou platformu PLCnext. Díky unikátnosti tohoto produktu získáte:
• Průmyslově odolný řídicí systém postavený na Linux RT, který umožňuje
  vytvářet projekty bez omezení proprietárních systémů 
• Integrovanou kybernetickou bezpečnost podle nejnovější
  evropské normy (IEC62443) 
• PLCnext Store - internetové tržiště pro využívání již
  vytvořených aplikací a sdílení vašich vlastních aplikací
• Příležitost pro sdílení zkušeností v rámci PLCnext komunity 
• Možnost práce s Cloudovými nástroji

Osnova školení:
• Architektura systému - struktura PLCnext Control, typy aplikací, ESM a GDS, konzistence dat
• Správa přes webové rozhraní
• Koncept verzí firmwaru a softwaru
• PLCnext Engineer - obecný úvod, konfigurace sběrnice, import GSDML, knihovny zařízení, přiřazení procesních dat,
  úvod do editorů ST, NOLD a LD, nahrání projektu, odladění a diagnostika
• Úvod do zabudovaného rozhraní HMI, poskytování dat pro HMI
• Úvod do Matlab Simulink - integrace knihovny, instance programu, přiřazení portů (konfigurace GDS),
  prohlížeč Matlab Simulink (doplněk pro PLCnext Engineer)
• Programování v C ++ s Eclipse - struktura projektu C ++, tvorba projektu, programování v C ++, definice portů,
  vytváření knihoven
• Nástroj C ++ independent
• Diagnostika systému - diagnostika PLC, diagnostika sítě a trasování 
• Data Logger 
• C # programování ve Visual Studio, tvorba projektů, tvorba FB / FU, programování FB
• PLCnext Ecosystem - PLCnext Community, PLCnext Store a integrace Pythonu

Pokud máte o toto téma zájem, obraťte se prosím na vašeho obchodního zástupce, nebo napište email
na marketing.cz@phoenixcontact.com, rádi vám účast na školení zajistíme.

Pozvánka na školení

OTEVŘENÁ PLATFORMA PLCnext

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz
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COMPLETE line 

 

S COMPLETE line zoptimalizujete vaše procesy ve výrobě rozváděčů. Projektování, nákup, instalace

a provoz se pro vás výrazně zjednoduší.  COMPLETE line je celý systém zahrnující technologicky vyspělé produkty,
software,  poradenské služby a systémové řešení, které jsou navzájem zkoordinované. Produkty mají jednotný design,
příslušenství, dokumentaci, plánovací systémy, jednoduché Push-in připojení, a proto je práce s nimi velmi efektivní. 
Celý rozváděč naplánujete pomocí softwaru Project complete, který vám umožní okamžitě objednat kompletně
vyskládané DIN lišty.

Vaše výhody:
COMPLETE line vám nabízí kompletní produktové

portfolio technologicky pokročilých produktů:
✔ Řídicí jednotky, vstupy a výstupy 
✔ Zdroje napájení a přístrojové jističe
✔ Svorkovnice a distribuční bloky
✔ Reléové moduly a řízení motorů

 

✔ Převodníky
✔ Bezpečnostní technologie
✔ Přepěťové ochrany 
✔ Průmyslové konektory

Komplexní řešení pro rozváděče

Intuitivní ovládání
Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání hardwarových
komponentů ušetříte čas při montáži, spouštění a údržbě.
S Push-in technologií připojení jste schopni velice rychle
a bez použití nástrojů připojit veškeré vodiče. Široké
produktové portfolio vám vždy nabídne správný produkt
pro standardní nebo speciální aplikace.

Úspora času v celém procesu
projektování
Software PROJECT complete pro plánování

a značení podporuje celý proces výroby rozváděčů.
Program obsahuje intuitivní uživatelské rozhraní, které
umožňuje individuální plánování, automatickou kontrolu
a přímé objednání kompletně vyskládané DIN lišty.

Snížené náklady na logistiku
Méně objednacích čísel pří zachování technických
parametrů díky standardizovanému značení,

propojování a testovacího příslušenství.
COMPLETE line kombinuje produkty, design
a doplňky tak, abyste je mohli maximálně využívat
a současně snížit náklady na logistiku.

Optimalizované procesy ve výrobě
rozváděčů 
COMPLETE line vám pomůže od projektování až
k výrobě, ale také při navrhování procesu výroby
rozváděče co nejefektivněji. Naše výroba
osazených DIN lišt vám umožní flexibilně reagovat
na období s plným vytížením výroby nebo dodávat
hotovou DIN lištu do vaší výroby na čas.

Nový standard pro rozváděče
Objevte veškeré produkty, které jsou součástí
pokročilého systému COMPLETE line. Poznáte
je jednoduše tak, že jsou označeny logem
COMPLETE line. 

Ing. Přemysl Brož

Produktový manažer 
pbroz@phoenixcontact.cz

Více na Amperu 17. - 20. 3. 2020.

Odkaz na volnou vstupenku najdete

na www.phoenixcontact.cz. 

Určitě se zastavte. 
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Dlouho jsme přemýšleli, jak kampaň COMPLETE line pojmout a představit ji veřejnosti v České republice. 

Jak zdůraznit, že kdo využije širokou škálu našich výrobků, tak ušetří čas i peníze, protože jednotlivé produkty jsou:
✔ vzájemně kompatibilní

✔ intuitivně se ovládají

✔ mají digitální podklady, a tudíž se snadno zpracovávají v projektech

✔ mají jednotné příslušenství snižující stav skladu a zjednodušující práci

✔ součástí řešení, které bere v potaz spolehlivost, kybernetickou bezpečnost i bezpečnost strojů

    a zařízení, signální funkce, konektivitu

✔ součástí kompletní nabídky, kterou je možné dodávat na podkladě elektronické komunikace

    (EDI, eshop s možností importu souboru Excelu)

Největší výzvou pro nás bylo, jak tento koncept propojující téměř 10.000 produktů označených
logem COMPLETE line vysvětlit natolik jednoduše, aby mu každý rozuměl.

Porada se tehdy protáhla do pozdních večerních hodin a frustrace z toho, že jsme se nikam neposunuli postupně rostla.
Na stole se objevilo pivo, víno a po chvíli i něco tvrdšího. Opravdu to není u nás obvyklé, ale nevěděli jsme, jak dál. 

Postupně jsme se o kampani přestali bavit a řeč sklouzla na běžná témata hovoru, jako je příští víkend a někdo zmínil
oslavu kamarádových narozenin.

„Já vám řeknu, jak takovou oslavu absolvovat, musíte se rozhodnout, co budete pít. Jestli pivo, víno nebo tvrdý. Ten,
kdo nemíchá, má čistou hlavu.“

„To je ono,“ řekl další kolega.

„Co?“ nechápali jsme.

„No přece, kdo nemíchá, tak má čistou hlavu. Když máš v rozváděči každou část od jiného výrobce, musíš

řešit spoustu věcí týkajících se kompatibility, příslušenství, nedej bože, když některý z nich nemá

data v projekčních softwarech. A těch věcí, kdy myslíme za výrobce rozváděčů, je tam mnohem víc,“ dodal.

„Kdo nemíchá, má čistou hlavu,“ zopakoval někdo nahlas.

„A já už vím, jak bude vypadat náš bar na Ampéru,“ řekl někdo další.

Zajímá vás, k čemu jsme došli?

Přijďte se podívat k nám na stánek do pavilonu P. Volnou vstupenku si můžete stáhnout na našich

webových stránkách. Máme pro vás i malou soutěž.

Těšíme se☺.

Chvilku to trvalo, ale s precizností nám vlastní vám představujeme nový firmware pro naše kontroléry
Advanced plus (1018701) a Advanced plus 3G (1018702).
                    

 
Tento nový firmware (verze 1.21), který je nyní ke stažení na našich webových stránkách, přináší řadu vylepšení jakou jsou:
✔ Load management
✔ Doplnění funkcí v rámci OCPP nastavení
✔ Freemode při restartu po ztrátě napajání
✔ Master-slave konfigurace 

Nejdůležitějším je pak možnost použití až pěti kontrolérů s nastavením SLAVE společně s jedním kontrolérem
v nastavení MASTER neboli Master-Slave konfigurace. Struktura této konfigurace je pak následující:

Jeden MASTER kontrolér = 1018702

Jeden až pět SLAVE kontrolérů = 1018701 nebo 1018702, nebo jejich kombinace. Jelikož je kontrolér 1018701
cenově přijatelnější, nevyplatí se použití kontroléru 1018702 jako SLAVE.

Velkou výhodou této konfigurace je, že odpadá potřeba dalšího hardwaru i softwaru. Vystačíte si tedy pouze
s kontroléry, elektroměrem nebo elektroměry (záleží, zda chcete měřit celkový odběr nebo jednotlivé odběry),
ethernetovým switchem a ethernetovými kabely. Další nemalá výhoda spočívá v tom, že MASTER kontrolér
můžete připojit k OCPP serveru (v tomto případě je nutné použití datové SIM karty od libovolného operátora
– na verzi s připojením k OCPP serveru bez nutnosti použít Sim kartu usilovně pracujeme a v průběhu roku
bude tato verze uvedena na trh). Samotná konfigurace je pak otázkou několika málo minut. Návod naleznete
opět na našich webových stránkách, a pokud by se vyskytla jakákoli překážka, nebojte se na nás obrátit.

COMPLETE line

Kdo nemíchá, má čistou hlavu?

Jeden šéf a až pět podřízených

Řídicí jednotka nabíjení elektromobilů

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

Ing. Josef Růžek 

Produktový inženýr
jruzek@phoenixcontact.cz 
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Společnost Phoenix Contact v loňském roce na veletrhu Hannover představila novou verzi softwaru Clip project.
V nové verzi programu bude vaše práce ještě snažší a rychlejší než kdykoliv předtím. Software Clip project
byl kompletně přepracován, byly zde přidány funkce usnadňující práci a zvyšující efektivitu práce. Tato vylepšení
byla přidána na základě podnětů od našich partnerů. 

Pokud používáte starší verzi našeho softwaru, ať už se jedná o Clip project Professional nebo verzi Advanced, máte
nárok na bezplatný upgrade na nový Clip project Complete. K aktivaci nové verze stačí použít vaši stávající
licenci. Starší i novou verzi můžete současně provozovat na jedné stanici bez omezení.

Nemáte od nás software, a přesto byste ho rádi vyzkoušeli? Pod tímto odkazem novou verzi naleznete:
http://www.phoenixcontact.cz/tisk
Vyplňte název firmy, váš e-mail a jako aktivační kód zadejte samé „1“. Následně dojde k aktivaci 30-ti denní verze.

Dávejte prosím pozor, od verze 1.5 softwaru Clip projectu Complete již nejsou projekty kompatibilní

se starší verzí programů. Projekty vytvořené ve starší verzi je možné konvertovat do nové verze.

A co je nového?

1.) Kompletní přepracované rozhraní celého softwaru tak, aby usnadňovalo práci, ale zároveň bylo moderní.
     Vše kompletně v českém jazyce.

 
 

2.) Oproti starší verzi programu Clip project je zde rychlý výběr materiálu, v novém Clip project Complete stačí
     napsat počáteční název materiálu pro jeho snadné nalezení.
 

 

3.) Plynulejší běh celého prostředí. Program Clip project Complete byl vytvořen nově zcela od základu a při jeho
     tvorbě se počítalo primárně s podporou nových a moderních systémů, a proto je plně optimalizován pro běh
     na systému Windows 10.

4.) Program Clip project Complete umožňuje vybrat pouze tiskárny, které skutečně používáte, není nutné tedy hledat
     tu správnou tiskárnu.

 
 

5.) Pro snadný výběr materiálů, které skutečně používáte, je možné použít funkci oblíbené:

 

6.) Zvolili jste omylem špatný typ materiálu? Nevadí, díky vestavěné funkci lze materiál jednoduše vyměnit za jiný bez
     nutnosti vše přepisovat. Navíc lze jednoduše najít a nahradit text za jiný.

 

7.) Program Clip project Complete marking umožňuje

     i vytváření čárových kódů, např. dnes velmi oblíbeného
     QR kódu, kde můžete uvést např. informace o vaší firmě
     a šetřit tak místo na výrobním štítku.

 
Program Clip project Complete marking je všestranný pomocník pro váš každodenní tisk, který svými chytrými
a snadno dostupnými funkcemi zefektivňuje a zrychluje vaši práci.

Nová verze programu Clip project Complete

Zjednodušte a zrychlete svoji práci s naším novým softwarem

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Žák

Produktový inženýr 
tomas.zak@phoenixcontact.cz
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Oblast průmyslové elektroniky se vyvíjí velice rychlým tempem a neustále klade nové požadavky na technologii co
nejrychlejšího a nejkvalitnějšího připojení zajišťující spolehlivý chod konkrétní aplikace. Společnost Phoenix
Contact nabízí ve svém portfoliu kulaté konektory ve velikostech M5, M8 a M12 pro využití v širokém spektru
průmyslových odvětví umožňující přenos signálu, dat a nově i napájení. 

Jedním z velmi využívaných specifických typů jsou průchozí kulaté konektory M5, M8 a M12 s montáží na panel zařízení,
které jsou již z výroby osazené lícnami nebo kulatými kabely o různých délkách. 

Další variantou jsou pak kulaté konektory pro přímou montáž na desky plošných spojů - DPS. Konektory se osazují
na DPS třemi různými technologiemi. A to buď pájením vlnou, THR nebo povrchovou montáží SMT. 

Součástí konektorů jsou kabely s různými typy vnější povrchové izolace. Nejvíce se dodávají kabely s vnější
bezhalogenovou PUR izolací, která splňuje široké spektrum technických požadavků na spolehlivý přenos signálů,

dat nebo napájení.  

Kulaté konektory přenášející signály, mohou být osazeny až 17 póly. Umožňují proudovou zátěž až 4 A
a napětí až 250 V. Vyrábějí se také ve stíněné variantě. 

Při přenosu dat pak lze přenést až 10 Gb/s dat v kategorii CAT 6A. Kulaté konektory se vyrábějí se širokou škálou typu
kódování kompatibilním se všemi běžnými systémy sběrnic jako je Ethernet, Profinet, Profibus, CANopen, Interbus,
DeviceNet atd… Nově jsou k dispozici také již i hybridní konektory, které umožňují současně přenášet signály, data
i napájení - Power over Ethernet. 

Konektory ve velikosti M12 umožňují nově i přenos napájení až 16 A / 630 V. Lze připojit vodiče o průřezu až 2,5 mm2.  

Kulaté konektory M5 až M12 do průmyslu

Profitujte z kompletního portfolia

Single Pair Ethernet je jedním z aktuálních trendů pro přenos dat v průmyslovém prostředí. Společnost Phoenix Contact 
je součástí skupiny firem, která podporuje novou společnou technologii Single Pair Ethernet (SPE), v jednotném designu
v provedení IP20 a IP65/67 a má hlavní podíl na vývoji designu.  

 
 

Účelem technologie Single Pair Ethernet není definovat nové, vyšší přenosové rychlosti nebo vzdálenosti, ale vytvořit
rámec pro standardizaci požadavků na menší množství a objem kabeláže pro instalace v průmyslových aplikacích.

Datová kabeláž s jedním párem vodičů umožňuje přenos dat od 10 Mb/s do 1 Gb/s na vzdálenost až 1 000 metrů.
To znamená, že Single Pair Ethernet je vhodný zvláště pro budování infrastruktury ve strojírenství,

procesním inženýrství a také při automatizaci budov. Polní zařízení, senzory a akční členy lze snadno začlenit
do stávajícího podnikového ethernetového prostředí. Není proto třeba dalších bran nebo rozhraní. Na rozdíl
od standardních průmyslových sběrnic proniká postupně Ethernet do všech úrovní automatizace. Je nákladově

efektivnější než standardní průmyslové sběrnice. 

Vývoj technologie Single Pair Ethernet byl původně určen pro automobilový průmysl, kde je patrný trend směrem
k vývoji stále menších a výkonnějších zařízení. Technologie zaměřené na budoucnost, jako jsou autonomní vozidla,
vyžadují technologii připojení, která umožňuje vysokorychlostní přenos dat s požadavkem na velmi malou strukturální
zástavbu. Z tohoto přístupu pak mohou těžit také další průmyslová odvětví. 

  

Single Pair Ethernet znamená snížení objemu práce při samotné realizaci instalace a montáže.

Ve srovnání se „čtyřpárovým“ Ethernetem je instalace jednodušší a vyžaduje mnohem menší nároky na prostor
i hmotnost. V nových instalacích uživatelé šetří investice na vlastní pořízení a mohou navrhnout potřebné kabelové
trasy tak, aby byly mnohem kompaktnější. Standardizovaný design konektorů je pak kompatibilní s kabeláží mnoha
komunikačních zařízení, která sdílejí společnou linku a rozhraní. Uživatelé mohou totiž nadále využívat již existující
kabeláž a připojovat současně až čtyři zařízení místo jednoho. 

Single Pair Ethernet nabízí ideální přístup k posílení stávajících síťových struktur založených na Ethernetu při zvýšení
hustoty existujících připojovacích bodů. 

Díky snadné instalaci, menším rozměrům, výraznému snížení hmotnosti a jednoduché technologii připojení je Single Pair
Ethernet zajímavou alternativou pro široké využití v automatizaci, železnici, automatizaci budov a v mnoha dalších
aplikacích. 

Nový standard - Single Pair Ethernet

Šetřete náklady v automatizaci

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz
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Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Řešení pro optimalizaci elektrické energie

Vydejte se na cestu k úsporám

V dnešní době je otázka optimálního využití energií stále aktuálnější. Náklady na energie rostou každým rokem, a to
i přes liberalizaci trhu s nimi. Energetický management jakožto řídicí proces pro zajištění energetických potřeb, jehož
cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie, se stává nutností i pro menší provozy a bytové prostory. 

Jedná se tedy o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který klade důraz
na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Skládá z následujících činností:

✔ měření spotřeby energie
✔ stanovení potenciálu úspor energie
✔ realizace opatření
✔ vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření
✔ porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených
✔ aktualizace energetických koncepcí, energetických a akčních plánů

Axioline Smart Elements jsou moduly vstupů/výstupů bez komunikace, a to buď standardní nebo bezpečnostní.
Bezpečnostní vstupně/výstupní moduly jsou certifikovány sdružením TÜV a splňují tak nejvyšší bezpečnostní

požadavky až k PL e a SIL 3. Lze s nimi realizovat např. aplikace na protokolu ProfiSafe. 

Axioline Smart Element lze provozovat již se stávajícími vazebními
členy sběrnice Axioline F nebo s řídicími jednotkami Axiocontrol,
např. systémy PLCnext Control nebo klasické PLC.

V portfoliu Axioline Smart Elements nalezneme i IO Link Master
v1.1.2, který umožňuje připojení až 4 zařízení na sběrnici

IO Link. Případně můžeme ke každému portu připojit digitální
standardní snímač nebo akční člen. 

Pro Axioline Smart Elements jsou k dispozici 2 zásuvné moduly
(SE4 nebo SE6, kde číslo nám uvádí počet zásuvných pozic),
do kterých je možné libovolně vyskládat vstupně/výstupní moduly. Od klasické vstupní nebo výstupní karty,
která obsahuje např. 16 DI, je zde obrovská výhoda v možnosti kombinovat různé typy karet a vyskládat si řešení
dle požadavku konkrétní aplikace.

Díky tomu jsou Axioline Smart Elements velice univerzální, flexibilně použitelné a umožňují nám kompaktní

řešení rozváděče.

Pro zjištění cen modulů Axioline Smart Elements
je možné zaslat na obchod@phoenixcontact.com
poptávku s názvem „Axioline Smart Elements“.

✔ Kompaktní design 
✔ Technologie Push-in
✔ Libovolně konfigurovatelné
✔ Podpora bezpečnosti až PLe
✔ Možnost tvorby HW konfigurace v Project+ 
✔ Kompaktní se všemi prvky PLC a V/V modulů

Chytrá a hospodárná automatizace

Axioline Smart Elements

Pokračování na další straně



Produkt14 Produkt 15

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz

V současné době se skupina měřicích přístrojů sestává ze tří druhů zařízení.

Nejkompaktnějším zařízením je EEM-MA370, které slouží k montáži na DIN lištu do rozváděčových skříní
a třífázovému měření do 690V AC. Nabízí nejlepší poměr cena/výkon. V základním provedení se dodává
s komunikačním rozhraním Ethernet. Díky integrovanému webserveru je nastavení velice intuitivní a jednoduché.
Stejně snadno probíhá i integrace více měřičů s následným propojením a sběrem dat. Dále se nabízí ve verzi
s komunikací RS-485 (Modbus/RTU). Všechny modely této řady jsou vybaveny digitálním alarmovým výstupem,
který sleduje překročení nastavené hodnoty. A digitálním vstupem pro přepínání tarifů a měřením teploty.

Dalším zástupce pro montáž na DIN lištu je EEM-MB370, který nemá displej a slouží výhradně k předávání

naměřených dat po sběrnici. Najdeme zde komunikační protokoly PROFINET a Ethernet/IP.

Nejvyšším zástupcem rodiny EMpro je pak model EEM-MA770, který je určen k montáži na víko rozváděče.
K dispozici jsou modely komunikující na všech výše zmíněných protokolech.

Všechny měřiče energií vyhodnocují harmonické zkreslení až do 63 harmonické a nabízí i jejich jednotlivou analýzu.
Zaznamenávají naměřené hodnoty a ukládají do interní paměti. Dále máte možnost nastavení digitálního výstupu
dle vámi specifikovaných podmínek. Měření proudu probíhá buď přes transformátor se sekundárem 5/1A nebo
pomocí Rogowského cívek (modely EEM-MAxx1).

Společnost Phoenix Contact si uvědomuje, že zavádění energy managementu je nemalou investicí pro subjekt.
Nejvyšší náklady nejsou spojené s nákupem zařízení, ale s implementací do systému řízení, pořízení softwarové
licence a další s tím spojené služby. Celková částka na pořízení pak může pro malé a koncové zákazníky být příliš
vysoká. Proto nabízíme výhodný balíče „plug and play“ orientovaný právě na ně. V této aplikaci jsou použity
již předprogramované průmyslové kontroléry a uživatel provádí jen nastavení. Data s měřicích pracovišť jsou
sbírána na SQL serveru, ze kterého si jej uživatel může pohodlně zpracovávat. V případě zájmu o doplnění řízení
do kontroléru je k dispozici tým pracovníků, kteří pomohou s implementací. Softwarové vybavení je v rámci řešení
poskytováno zdarma. 

V rámci výrobních podniků je problematika obzvláště aktuální, protože náklady na energie tvoří nemalou část nákladů, 
které se přímo promítají do ceny výrobku. Stanovením spotřeby v průběhu výroby zjistíme, jaké procesy jsou
energeticky nejnáročnější a kde energiemi plýtváme zbytečně. Vedle spotřeby je dobré sledovat také kvalitu dodávek,
které mají přímý vliv jak na produkci, tak na životnost a spolehlivost zařízení. 

V rámci analýzy dat pro stanovování potencionálních úspor často zjišťujeme, že opatření pro zefektivnění spotřeby
s energiemi často nevyžadují vysoké investice. Odhalí se trvalé odběry „zanedbatelného“ charakteru (v důsledku
znamenající roční úspory v řádech tisíců korun), které nesouvisí s výrobou nebo s ní souvisí jen minimálně. Další
úspory je možné realizovat s minimálními náklady např. pouhá výměna klasických svítidel za úsporná, automatické
ovládání osvětlení a jeho odstupňování podle potřeby uspoří významné částky. 

Velmi významnou oblastí, kde se investice na snížení spotřeby energie vyplácí velice rychle, jsou elektrické motory.
Na nich stojí většina objemu výroby a spotřebovávají nejvíce elektrické energie. Optimalizačními nástroji v takových
případech jsou měniče, energeticky efektivní motory a převodovky, regulátory a software – mohou zajistit okamžité
a měřitelné úspory. Jelikož konstrukční rychlost motorů je využívána jen zřídka, zavedení frekvenčních měničů a řízení
spotřeby přispívá nejen ke snížení nákladů a výrazným úsporám ale i k šetření ventilů, prodloužení životnosti čerpadel,
omezení výpadků proudu při startu a celkovému přispění k pružnějšímu chodu.

Mnohá opatření, převážně ty nejjednodušší výše zmíněná, se minou účinkem, jsou-li závislá na lidském faktoru.
V této souvislosti je nutné co nejvíce procesů, jak analýzy, tak samotné optimalizační procesy, co nejvíce
automatizovat.

Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní sortiment k zajištění monitoringu a vyhodnocování

elektrických parametrů v systému. Měřiče energie EMpro jsou schopny měřit, zaznamenávat a následně
předávat dále v rozličných komunikačních sítích všechny relevantní údaje o stavu distribuční sítě. A to napětí,

proudy, všechny složky výkonu, účiník, spotřebu, harmonické zkreslení a frekvenci.

MA770
MA370

EM375



Aplikace16 Aplikace 17

V posledních letech je ze strany dozorových orgánů státu v oblasti zemědělské výroby vyvíjen neustálý tlak na
zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat, díky kterému dochází k nezanedbatelnému nárůstu

užitkovosti při dosažení optimálních životních podmínek.

Pro dosažení těchto podmínek je podstatné monitorování a vyhodnocování jednotlivých faktorů, mezi které
patří teplota v objektu, vlhkost a proudění vzduchu, katahodnota, rosení, regulace větrání, intenzita osvětlení, shrnovací
plachty a vyhrnovací lopaty. Dále pak individuální identifikace zvířat a díky analýze obrazu individuální sledování, určení
BCS a odhad hmotnosti.

Společnost Agrosoft, která se zabývá vývojem počítačových aplikací nejen v oblasti chovu hospodářských zvířat,
ve spolupráci s firmou Farmtec připravila kompletní řešení pro inteligentní řízení farem, které je postavené
na řídicím systému společnosti Phoenix Contact. 

Toto řešení bylo úspěšně nasazeno na farmě v Násedlovicích. Řídicí program sbírá a vyhodnocuje údaje snímané na
různých místech ve stáji a na základě rozborů výsledků program automaticky upravuje stupně otevírání plachet, ventilaci,
skrápění, osvětlení a pohyb lopat na odklízení kejdy.

Na tuto zajímavou aplikaci jsme se zeptali přímo ve společnosti AGROSOFT Tábor.

Ing. František Krupka, Ph.D., vývoj SW a HW, AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Dříve jsme navrhovali a vyráběli řídicí elektroniku pro stájové technologie kompletně sami. Celý proces nám zabíral

příliš mnoho času. Vše od návrhu desek plošných spojů, jejich výroby, osazení, oživení, odzkoušení, až po zkušebnu.
Navíc při tomto postupu se naráží na různé „dětské nemoci“ samotného hardwaru a je nutné minimálně některé kroky
zopakovat. To nejdůležitější, řídicí algoritmus a jeho optimalizace, se tak často dostává do pozice podružného problému.

Změna nastala přechodem na PLC od Phoenix Contact. Pro naše aplikace zatím vždy postačovalo jedno PLC z řady
ILC 1x1 doplněné o příslušné moduly. Získali jsme tak snadno standardní, stabilní a odzkoušený hardware. Navíc
tento hardware má již všechny potřebné certifikace a odladěný software zajišťující základní systémové funkce. My se tak
můžeme soustředit rovnou na vlastní řídicí a regulační algoritmy.    

Každá změna je náročná. Nejinak to bylo i u nás s upuštěním od vlastního hardware a přechodem na PLC od Phoenixu.
Nicméně s velkou pomocí odborníků přímo od Phoenix Contact jsme nasadili během několika týdnů naše řešení řízení
stájového mikroklimatu ATECH postaveného na Zelené krabičce. Tak s oblibou ve firmě nazýváme PLC řady ILC1x1
od Phoenix Contact.

ILC 1x1 instalujeme společně s routerem, který zajišťuje bezpečné spojení s naším cloudem. Cloud nám doplňuje
nadstavbové a diagnostické funkce jako je kontrola správnosti chodu, logování provozních dat a jejich zpracování.
S výhodou využíváme i možnost umístit webovou vizualizaci přímo do paměti PLC. S tvorbou webových aplikací
máme již zkušenosti z dřívějška. Nebyl tak pro nás problém vytvořit si vlastní vizualizaci na míru naší aplikaci
a našim uživatelům. Uživatel systém ovládá pomocí vlastního mobilního telefonu, tabletu nebo PC. Nově zákazníkům
nabízíme i možnost zpřístupnit vizualizaci přímo na stáji prostřednictvím dotykového displeje, také od Phoenix
Contact.

V případě, že instalace není připojená k internetu, uživatel dostává webovou vizualizaci přímo z PLC prostřednictvím
WiFi nebo lokální lan sítě. V případě, že je instalace on-line, může se uživatel prostřednictvím cloudu připojit
odkudkoliv na světě.

Vlastní hardware vyvíjíme stále. Přechodem na PLC se však trochu posunul cíl tohoto vývoje. Nyní se
soustředíme pouze na vývoj hardware, který je nějakým způsobem unikátní. Jedním z těchto projektů je například
katateploměr. Katahodnota udává míru schopnosti zvířete předávat tepelný výkon do svého okolí [W/m2].
Katahodnota vyjadřuje pocit a tepelné potřeby zvířete lépe než pouhé měření teploty, nebo měření teploty doplněné
o měření vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu. Na trhu jsou pouze klasické skleněné katateploměry nebo katateploměry
laboratorní. V obou případech jsou to přístroje vyžadující obsluhu, a proto nehodící se pro nepřetržité provozní měření.
Naše řešení je naopak optimalizované pro provozní měření s minimální potřebou údržby – postačuje pouze
odstraňovat případný prach. Náš katateploměr dnes standardně dodáváme jako součást řízení mikroklimatu
ve stáji ATECH. Katateploměr je propojen s PLC prostřednictvím sběrnice ModBus. Algoritmus v PLC pak
na základě změřené katahodnoty a dalších veličin rozhodne o potřebném regulačním zásahu.    

Inteligentní řízení farem

PLC přímo v praxi

 

 

 

 

 
Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz
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Produktoví manažeřiObchodní ředitel

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

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

Oblastní manažer

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

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

Jan Bauer 

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

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

Ing. Petr Stach 

Oblastní manažer

Tomáš Sýkora

Oblastní manažer

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

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

Oblastní manažer
Petr Zajíček 

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

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

Oblastní manažer 
David Šanca 

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

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

Oblastní manažer 
Bc. Ladislav Kasal 

- Přepěťové
  ochrany
- Zdroje
- Relé
- Oddělovače

- Těžké konektory
- Svorky
- Tiskárny

Konektory
desek
plošných
spojů

Automatizace

- Svorky
- Průmyslové
  konektory
- Automatizace

Automatizace

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

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

Produktový manažer
pro průmyslovou elektroniku

Ing. Jiří Prchal  

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

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

Produktový manažer pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Přemysl Brož 

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

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

Produktový manažer pro DC
a emobilitu

Roman Částek 

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

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

Produktový manažer pro oblast
automatizace

Ing. Václav Mimráček 

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

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

Produktový inženýr pro svorky, průmyslové
konektory a automatizační řešení

Ing. Tomáš Žák 

Emobilita

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

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

Produktový inženýr pro
řešení v oblasti emobility 

Ing. Josef Růžek

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

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

Aplikační inženýr pro oblast
automatizace

Ing. Roman Steiger 

- Přepěťové
  ochrany
- Zdroje
- Relé
- Oddělovače

- PCB konektory
- Tiskárny

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

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

Produktový inženýr pro oblast
tiskových řešení a PCB konektorů

David Brázda 

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

rrocek@phoenixcontact.cz
Tel.:    +420 531 015 735
Mobil: +420 602 742 021

Obchodní ředitel 
Mgr. Radim Roček, MBA 

Aplikační / produktoví inženýři



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

 obchod@phoenixcontact.com  
www.phoenixcontact.cz

 

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

www.phoenixcontact.cz

Portfolio výrobků

• Pouzdra elektroniky
• Elektronické spínací přístroje 

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

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

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

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

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