
Fremtidens smarte produktion: der er behov for smarte komponen-
ter, som kan samles hurtigt, nemt og økonomisk for at skabe den 
perfekte løsning – tilgængelighed af en digital twin er et must 

Evolutionen inden for industrimultistik
Modulære systemer, færre varianter, hurtigere montage

Evolution i kunststof: Heavycon EVO fra Phoenix Contact viser 
tydeligt, hvordan man kan reducere antallet af varianter

Innovativ snap-in ramme: med sine robuste fjedre gør rammen hur- 
tig montage af moduler muligt for at skabe et unikt polstikmønster

(fortsættes næste side)

Industrimultistik til industrielle applikationer fås i en over-
vældende mængde af varianter. Mangfoldigheden af forskellige 
poltilslutningsmønstre med samme antal positioner og sam-
me kabeldiameter, som kan monteres i mange forskellige 
huse, kan ikke udelukkende tilskrives applikationskrav – det 
store udvalg af varianter er resultatet af evolutionshistorie 
inden for industrimultistik. 

Hvordan det hele startede...

Det første rektangulære stik til industrielle applikationer blev udviklet 
på et tidspunkt, hvor standardisering og normer ikke var store temaer 
endnu. Fra de første modeller er udvalget vokset nærmest ude af 
kontrol med forskellige antal positioner, ledertværsnit og geometrier 
på grund af nye kundekrav. I flere årtier fandtes der kun få leverandø-
rer af sådanne stik, så konkurrencen i markedet var primært fokuseret 

på priser og leveringstider. Det er kun gennem de seneste 10 år, at 
der har været det nødvendige pres for innovation, og nye producenter 
er kommet på markedet og har sat spørgsmålstegn ved de eksisterende 
tekniske betingelser. Sådan en konkurrencesituation kan skabe store 
fremskridt i udviklingen, som brugerne kan drage fordel af på mange 
forskellige måder. De mange nye produkter, der hvert år lanceres af 
producenter af industrimultistik fokuserer ofte på de nye udfordringer, 
som maskinbyggere og systemproducenter står overfor ved at anvende 
eksisterende polstikmønstre som grundlag. Disse nye produkter viser 
innovation og mere udvikling på grund af deres fleksible håndtering. 
Standardisering, et modulært system og hurtige tilslutningsteknologier 
gør alt sammen industrimultistik til pioneere for fremtidens smarte 
produktion, som ikke kun fokuserer på serieproduktion, men også på 
batch størrelser fra 1 stk. 

Nye materialer

Af historiske årsager er huse i alle almindelige design af industrimulti-
stik lavet af metal – kun gennem de seneste 10 år har huse fremstillet 
i højkvalitets kunststof overhalet deres metal-forløbere i mange  
applikationer. Kunststofstikhuse til barske applikationsbetingelser er 
allerede kendt af de fleste producenter inden for CEE tilslutningskom-
ponenter. Selv i outdoor applikationer – som konstruktionsmaskiner, 
eventteknologi eller forlystelser – er tilslutningskomponenterne i 
robust kunststof blevet anvendt i mange år. Inden for rektangulære 
industrimultistik tilbyder moderne kunststof mange fordele. Materia-
ler, som er blevet valgt på baggrund af forskellige kriterier, forbedrer 
den økologiske balance i hele produktets levetid – uden økonomiske 
ulemper for brugeren. Kunststof forbruger mindre energi under  
produktion end stål eller aluminium, og det kan genbruges med lavt 
energiforbrug. Ved at anvende kunststof er det muligt at producere 
komplekse stikgeometrier ved lave omkostninger. Det er f.eks. tydeligt 
at se fordelene for brugerne i Phoenix Contacts Heavycon EVO  
husserie, som har bajonetlås til det variable udvalg af kabeludgange. 

Med sin fleksible kombination af stik- og bajonettilslutning behøver 
husprogrammet kun et relativt lille antal ordrenumre – det giver en 
væsentlig besparelse på logistik og lagerføring uden at skære ned på 
antallet af applikationer. Kunststofstikkene sparer også vægt, hvilket 
giver yderligere en fordel, når de for eksempel skal anvendes på  
maskindele, der bevæger sig. Hvis driftsbetingelserne – som f.eks. 
end-to-end skærmning til EMC beskyttelse – kræver et metalhus, fås 
nu aluminiumlegeringer, som er modstandsdygtige overfor korrosion, 
selv uden pulverlakering. For brugeren er det en fordel ikke at bruge 
pulverlakering, fordi den ledende overflade giver stikket enestående 
EMC egenskaber. 

Modulært system til individuel polstik-
mønstre

Moderne maskiner og systemer kræver et større antal forskellige 
interfaces end for 30 år siden. Udover at levere elektrisk strøm skal 
signaler, data og øvrige medier, som feks. trykluft, overføres via styre-
tavlens panel. For at spare plads og installationsomkostninger er alle 
interfaces ofte kombineret i et hanstik. Den historiske tilgang med at 
udvikle et nyt (kombi-)polstikmønster for hver ny applikation når 
uundgåeligt sin grænse. Systemudviklere anvender i dag modulære 
stiksystemer til disse krav for at samle et skræddersyet hanstik, som 
kombinerer alle interfaces i et enkelt hus. 



Direkte indstikning uden værktøj: kontaktindsatse med Push-in 
teknologi giver en praktisk ledertilslutning, som er modstandsdygtig 
over for vibrationer

Stik og kabler – nervesystemet i All Electric Society

Klimaændringer kræver en global energirevolution, som kun er 
muligt gennem digitalisering og samarbejde mellem alle livets  
aspekter. I All Electric Society vil energikrav derfor blive dækket 
udelukkende af vedvarende energi, og elektrisk strøm vil blive den 
centrale energikilde. For at opnå dette skal der ske en omfattende 
kobling af energi-, mobilitets-, infrastruktur-, bygnings- og industri-
sektorerne. Indtil nu er de individuelle sektorer blevet adskilt af 
forskellige, tekniske standarder, som gør det svært at koble dem. 
De grundlæggende teknologier er imidlertid allerede til stede til 
etablering af en problemfri kommunikationsinfrastruktur mellem 
utallige, installerede komponenter.

For at opnå dette skal infrastrukturen samarbejde globalt, både 
fysisk og via datalinks. Elektromekaniske komponenter som stik 
danner grundlaget for elektrificering af maskiner og systemer. 
Phoenix Contact er aktivt involveret i mange brugerorganisationer, 
komitéer og sammenslutninger med det mål at sikre, at den  
fortsatte udvikling af disse standarder drives fremad i overensstem-
melse med kravene, og at All Electric Society kan blive en realitet. 

Husserien Heavycon modular fra Phoenix Contact tillader mange 
kombinationer af skræddersyede applikationer. For at kunne det er 
serien baseret på et modulært system af moduler, som er fremstillet 
under pricipperne for serieproduktion og monteres af brugeren i 
batch størrelser af 1 stk. for at lave det passende polstikmønster. En 
online konfigurator gør det ikke kun nemmere at vælge moduler - det 
giver også en ”digital twin” som embedded CAD data, opdelte styk-
lister og et unikt konfigurations-ID. Udover den indlysende fleksibilitet 
ved modulære systemer, gør anvendelsen af dem det også muligt at 
standardisere interfaces til at passe til ensartede paneludskæringer  
og husdesigns. 

Der er forskellige størrelser med op til 6 modulslots, som kan 
samles delvist til mindre komplekse interfaces. Interfacet kan senere 
udvides med flere moduler efter behov, og det forbliver skalérbart. 
Alle globale producenter af industrimultistik tilbyder modulære syste-
mer, og de fleste af dem endda stikkompatible med hinanden - det er 
et andet område, hvor brugerne har fordel af presset om øget  
innovation på markedets producenter. Nogle af systemerne, der fås  
på markedet, er væsentligt anderledes hvad angår håndtering, dvs. den 
mængde arbejde, der er involveret i montagen.  

Lyntilslutnings-teknologier gør montage enkel

Når det handler om udvalget af tilslutningsteknologier, konkurrerer 
producenter af industrimultistik også om at holde montageomkost-
ninger så lave som muligt. De første modulære systemer, der blev 
tilbudt på markedet, involverede primært crimptilslutningsteknologi, 
men Phoenix Contact var også i stand til at integrere push-in  

tilslutningsteknologi – som der er stor efterspørgsel efter – i det 
modulære system. Det gør håndtering nemmere og tilslutningstider 
meget kortere. Vibrationsresistent tilslutning af fleksible ledere med 
terminalrør gøres med enkel, direkte indstikning. Der er ikke behov 
for særligt værktøj til push-in teknologi, ikke engang til afbrydelse af 
en allerede tilsluttet leder.

Det sparer tid ifm. servicering og forebygger fejl i håndteringen. 
Med Push-in tilslutningsteknologiens kompakte design kan high- 
position interfaces også laves for mindre tværsnit, som ellers kun ville 
kunne fås med crimpning. Lignende tilslutningsteknologier tilbydes af 
forskellige producenter, men de adskiller sig fra hinanden i antallet af 
positioner og tværsnitsområder. 

Få overblikket

I fremtidens smarte produktion kræves smarte komponenter, som kan 
samles hurtigt, nemt og økonomisk for at skabe skræddersyede  
løsninger, og som kan leveres i batch størrelse fra 1 stk. Moderne 
industrimultistik er et perfekt eksempel på, hvordan sådanne kompo-
nenter kan se ud. Systemudviklere støttes af konfiguratorer og er 
baseret på et modulært system af serieproducerede komponenter, 
som kan samles hurtigt og nemt for at skabe et skræddersyet inter-
face. Udvalget af moderne materialer tager højde for både økonomiske 
og økologiske krav i hele produktets levetid. 

Arbejdet med standardisering fra ”DC industry” og ”Smart  
Factory” vil fortsætte med at skubbe på udviklingen inden for industri-
multistik og producere interfaces til Industry 4.0, som bygger på de 
sidste 10 års evolution.

Læs mere om HEAVYCON på  
vores hjemmeside, hvor du også kan 
downloade denne brochure i pdf-format

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/Heavy-duty_plug-in_connectors_P-20-08/1adefaa2-0770-46ee-a402-fc030070e89b

