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Vážení zákazníci,

rok 2018 utekl opět velmi rychle, a jak se nadneseně říká „Svět už nebude stejný!“

Ačkoliv nemám příliš rád patetická a zjednodušená prohlášení ve stylu předvolebních
sloganů a jsem si vědom, že existují ekonomické i společenské cykly a že vždy
po období „moderny“ přichází období „postmoderny“, období „návratu ke kořenům“
a tradicím, tak si musíme přiznat, že žijeme v době, kdy toto tvrzení platí více,
než kdy jindy. Čína již zřejmě nebude levná montovna a Evropa bude muset více
a více obhajovat pozice technologického inovátora.

Digitalizace mění způsob řízení technologických procesů, komunikace i chování lidí,
ale především významně zvyšuje požadavky a očekávání zákazníků na dostupnost
informací, rychlost vyhodnocení a přiměřené reakce.

Stále více jsme nuceni si uvědomovat, že prostředí kolem nás má svoje neúprosné
limity a že technologií bychom měli využívat nejen k bezvýhradnému zpříjemnění
našich životů, ale také k zajištění udržitelnosti podmínek k životu v prostředí,
ve kterém žijeme. Z toho plynou nepopulární tlaky na úsporná opatření
při hospodaření s vodou nebo snižování emisí.  

V tomto zpravodaji bychom vám opět rádi představili několik výrobků a řešení,
které vám usnadní směřovat vaši společnost k novým výzvám v oblasti e-mobility
či vodního hospodářství, vytvářet vaši infrastrukturu jednoduše a bezproblémově
(IO-Link, PTfix), podpořit vaši infrastrukturu k přenosu maximálního množství dat
(switche) a zajistit váš provoz proti nečekaným situacím (záloha napájení,
bezpečnost provozu). 

Takto bychom vám rádi alespoň poskytli komponenty, ze kterých můžete jednoduše
složit vaše řešení a být opět o krok dále než vaše konkurence.
A to je i naše poslání – Inspirující inovace! 
 

Ing. Martin Lahoda

Jednatel společnosti 
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Když se ještě před několika lety řeklo elektromobil, většině lidí se vybavilo nějaké futuristicky vyhlížející auto,

které mělo daleko ke každodennímu použití na našich silnicích. Dnes, v době, kdy už i největší tuzemská

automobilka plánuje uvedení hybridního Superbu v příštím roce a první plně elektrické vozidlo značky Škoda

v roce 2020, jsme k výraznému rozšíření tohoto způsobu pohonu vozidel blíže, než kdy dříve.

Po světě v současné chvíli jezdí 3,1 milionu elektromobilů a světový trh rostl 57%. První milion elektromobilů

překonala nejdříve Čína, po roce následovaná Evropou a v současnosti se přidává i USA. Pro srovnání,

v České republice je cca 2000 elektromobilů a jejich prodej meziročně roste o 66%. Klasických automobilů

je podle posledních údajů v České republice 5,7 milionu. Tento poměr se však s velkou pravděpodobností

do budoucna změní. Výrazným signálem je pro český trh právě výroba elektromobilu s logem okřídleného šípu.

Podle některých odhadů bude v Evropě během 10 let podíl elektromobilů až 30%.

Prodeje elektromobilů podporuje i dotační podpora, kde se již přesunula ze státní správy i do soukromé sféry

podporou podniků. Například malé firmě pokryje dle serveru www.elektromobilita-cz.com dotace cca 30%

pořizovací ceny elektromobilu. Současně byla vypsána dotace na neveřejné nabíjecí stanice pro firemní automobily.

Ať už si myslíme o elektromobilech cokoliv, nelze přehlédnout investiční příležitosti, které se s jejich

příchodem objevují. Národní akční plán čisté mobility české vlády se zabývá vybudováním infrastruktury, tedy

nabíjecích stanic. Ať už stanic, které budou schopny dobít elektromobil v řádu minut (DC nabíjecí stanice),

tak i stanic, které dobíjejí pomaleji, ale jsou levnější a mohou se více rozšířit z důvodu nižší potřeby příkonu

(AC dobíjecí stanice).

Phoenix Contact založil divizi elektromobility již v roce 2013 a od té doby získal řadu významných zákazníků.

V současné době vyvíjí a vyrábí nejen kompletní sortiment komponentů pro výrobu nabíjecích stanic, ale

i řešení. Mezi novinky patří technologie HPC (High Power Charging), které umožňuje nabít elektromobil

v průběhu 3-5 minut na dojezd 100 km. Další novinkou jsou sady komponentů potřebných pro výrobu

soukromých nabíjecích stanic s cenami výrazně pod hranicí 10.000 Kč, nebo i komerčních nabíjecích stanic,

jejichž provoz je možné pravidelně vyhodnocovat a fakturovat registrovaným klientům měsíčně skutečné

využití nabíječky. 

Technickou a obchodní podporu produktům z oblasti elektromobility zajišťuje tým Phoenix Contact

Česká republika ve spolupráci s PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH.

Elektromobilita a její budoucnost

                     

Mgr. Radim Roček, MBA
Obchodní ředitel 
rrocek@phoenixcontact.cz
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Pro celý proces úpravy odpadních vod sestávající se z následujících operací:

✔ regulace přítoku
✔ mechanické předčištění
✔ biologické čištění
✔ dočištění odpadních vod
✔ kalové hospodářství

nabízí Phoenix Contact spolehlivé řešení řízení a ovládání.

Vaše výhody:

Vodní hospodářství – úprava odpadních vod

Vsaďte na celistvá řešení pro energeticky úspornou a bezpečnou úpravu odpadních vod.

Spolehlivá bezdrátová komunikace

Phoenix Contact nabízí řešení k bezdrátové regulaci pohyblivých částí zařízení, např. v lapači písku, prostřednictvím
výkonného rádiového spojení s Trusted Wireless 2.0. Využijte výhod rychlého a snadného uvedení do provozu bez
programování díky jednoduchému přiřazení adres vstupních a výstupních modulů.

Standardizované napojení frekvenčních měničů prostřednictvím PROFINET

V lapači písku a tuku má vysoká dostupnost techniky
řízení pohonů velký význam, protože dmychadlo musí
nepřetržitě běžet k zachování průtočné rychlosti.
Jen tak může být zajištěna sedimentace pevných látek.
Integrace frekvenčního měniče s technologií budoucnosti
PROFINET zajistí standardizovanou a spolehlivou
integraci do automatizačního systému.

Záznam dat z oblasti s nebezpečím

výbuchu a oblasti bez nebezpečí

výbuchu

Jednoduchá integrace všech decentrálních částí do sítě
zařízení, jako např. lapače písku a tuku, je možná
prostřednictvím PROFINET.

Signály z oblastí ohrožených výbuchem, jako např.
česlovny, jsou zaznamenávány vstupními a výstupními
moduly zabezpečenými proti poruchám a spolehlivě
předávány řídicí centrále.

Srdcem čističky odpadních vod je biologické čištění.
Přesná regulace procesních veličin, jako obsah kyslíku
v aktivační nádrži, je předpokladem pro optimální čisticí
proces odpadní vody a efektivní práci celé čističky
odpadních vod.

Jednoduché připojení měřicích přístrojů

typických pro daný obor

Předprogramované funkční bloky knihovny Waterworx výrazně
zjednodušují napojení měřicích přístrojů a čerpadel nezávislé
na výrobci.

Zaznamenané měřené hodnoty, jako dávkovací množství a výška
hladiny, jsou spolehlivě zaznamenávány modulární řídicí jednotkou
třístovkové třídy a zasílány řídicímu systému.

Energeticky úsporná regulace provzdušňování

Energeticky náročné okysličování v aktivační nádrži se neustále
kontroluje. Modulární řešení ovládání a knihovna funkčních bloků
Waterworx zajišťují energeticky úsporný provoz frekvenčního
měniče a provzdušňovací technologie

Dohled přítoku od dešťové přepadové nádrže

až k čističce odpadních vod

S modulární technologií ovládacího řízení stovkové třídy společnosti
Phoenix Contact se podle potřeby reguluje přítok k čističce odpadních
vod od dešťové přepadové nádrže a trvale se zaznamenává výška hladiny.
Prostřednictvím předběžně naprogramovaných funkčních bloků
je možná jednoduchá integrace všech běžných měřicích přístrojů.

Dálková diagnostika

Mějte flexibilní přístup ke svému zařízení a diagnostikujte stav. S webovým vizualizačním řešením atvise® máte
vždy přehled o vašem zařízení díky dálkovému přístupu přes smartphone nebo tablet. Pro vaše techniky tak
vytvoříte efektivní řešení ovládání a sledování. Díky odpovídající a plánovatelné údržbě trvale snížíte náklady
na diagnostiku a odstraňování poruch.

Řešení pro čerpací stanice odpadních

vod: Od managementu motoru

až k bezpečné datové komunikaci

Při ovládání čerpacích stanic odpadních vod zajišťuje
modulární malá řídicí jednotka stovkové třídy spolehlivé
načtení a přenos relevantních procesních dat měření
hladiny a průtoku. Podle technických a geografických
požadavků vaší čerpací stanice odpadních vod zajistí
router MGuard-Security spolehlivou a především
bezpečnou komunikaci z a do velína. Řešení
managementu motoru CONTACTRON v jednom
přístroji spojuje funkci klasického vratného ochranného
spínání s bezpečnostní funkcí.

Záznam signálů zabezpečený proti

poruchám

V oblastech s nebezpečím výbuchu, jako jsou hrubé
a jemné česle, je potřebný bezpečný záznam signálů.
K tomu účelu společnost Phoenix Contact nabízí
rozsáhlý sortiment produktů pro oblasti ohrožené
výbuchem. Vaši V/V stanici instalujete v zóně 2, senzory
a aktory podle potřeby v zóně 0, 1 nebo 2.

Pokračování na další straně.
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Ing. Roman Steiger
Aplikační inženýr
rsteiger@phoenixcontact.cz

Bezdrátový přenos dat od aktivační nádrže k velínu

Moderní bezdrátová komunikace
vám pro každou aplikaci nabízí
potřebnou flexibilitu. Procesní
data mohou být mezi jednotlivými
částmi, jako dávkovací stanice
a aktivační nádrž, vyměňována
přes PROFINET prostřednictvím
WLAN. Všechny relevantní
procesní veličiny jsou bezpečně
přenášeny do velína.

Bezpečnostní koncepce pro dekantéry

Moduly Safety-Bridge nepotřebují nadřazenou bezpečnou řídicí jednotku. Místo toho je ve speciálním
bezpečném výstupním modulu integrována logika programovatelná uživatelem. Jestliže bezpečné měření
otáček zjistí překročení otáček nebo se aktivuje jeden z mnoha povelových přístrojů k nouzovému zastavení,
vypne logický modul oba pohony dekantéru a v případě potřeby i spřažené agregáty, jako např. kalová čerpadla.

Pokud vás naše řešení zaujalo, kontaktujte nás, rádi vám poskytneme detailnější informace.

Produkt 07

Roman Částek

Produktový manažer 
rcastek@phoenixcontact.cz

Společnost Phoenix Contact uvedla na trh novou řadu úhlových svorek do desek plošných spojů SPTAF 1
s velmi malou zástavbovou výškou - pouhých 8 mm. Vodiče se zapojují pod úhlem 45° velice a snadno
rychle, a to díky zásuvným push-in pružinovým kontaktům, takže není potřeba žádné speciální nářadí. Svorky
jsou k dispozici ve variantách 2 – 16 pólů.  

SPTAF 1 svorky se vyrábějí se třemi různými typy zajišťovacích páček push-in zásuvných pružinových kontaktů
pro snadné a rychlé uvolnění již zapojených slaněných nebo pevných vodičů o maximálním průřezu 1 mm2 pro
variantu s roztečí 3,5 mm a 1,5 mm2 pro variantu s roztečí 5,0 mm2.

Rozteč mezi jednotlivými póly je 3,5 mm, při max. proudu 16A a napětím 160V. Druhou vyráběnou variantou
je svorka s roztečí 5,0 mm, s proudem opět až 16A a vyšším napětím 320V.

Pro lepší stabilitu svorky SPTAF 1 disponují zdvojenými pájecími kontakty na každé pozici a do desek plošných
spojů se osazují technologií vlnového pájení. 

Nová řada svorek SPTAF 1 se vyrábí ve standardní zelené barvě, nicméně na konkrétní přání zákazníka lze
vyrobit alternativně i jiné barevné varianty. 

Svorky řady SPTAF 1 lze využít díky svému kompaktnímu designu v široké škále aplikací a zařízeních jako
je automatizace a řízení budov, hlídací a bezpečnostní systémy, komunikace a LED světelné technologie.

Nové úhlové PCB svorky s velmi malou

zástavbovou výškou SPTAF 1
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Elektronické přístrojové jističe CBMC lze bezproblémově integrovat do řízení a kontroly

procesů díky jejich rozhraní IO-Link. Kombinují kompaktní provedení a individuální

nastavitelnost jednotlivých kanálů. Najdou si uplatnění v každé aplikaci.

Vícekanálové elektronické přístrojové

jističe s rozhraním IO-Link

Výhody
• 4 nezávislé kanály
• Jmenovitý proud nastavitelný v krocích 1 A
• Dálkové nastavení a diagnostika každého kanálu
• Individuální možnosti popisu
• Elektronická ochrana před přetížením a zkratem
• Jmenovité napětí: 24 V DC
• Přípojka Push-in

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz

Držíme se hesla „V jednoduchosti je krása“,

a proto vám nabízíme moderní reverzační

stykač s nastavitelnou tepelnou ochranou.

Přístroj vyniká především velmi jednoduchým

a přívětivým zapojením s klasickým nebo

sběrnicovým řízením pro snadné předávání

procesních dat. CONTACTRON obsahuje

až 4 zařízení v jednom přístroji. Ušetřete

místo a čas, to vše v elegantním provedení.

Hybridní spouštěč motoru

CONTACTRON s IO-Link

Podle hesla „jeden přístroj – mnoho možností“ jsou na obrázku znázorněny různé možnosti

použití přístroje Master IO-Link Axioline E.

Díky využití různých provozních režimů portu IO-Link lze pomocí Master IO-Link obsluhovat následující funkce:

• Digitální standardní signály
• Analogové signály (kombinací s IO-Link / analogovými konvertory)
• Zařízení IO-Link jako jsou např. průtokové senzory nebo celá řada dalších zařízení IO-Link- ventilové
   ostrovy, světelné závory nebo měřiče vzdáleností

Výhody
• Spojení od bodu k bodu: stávající topologie zůstanou zachovány
• Běžné kabely senzoru / aktoru, protože není potřeba žádné zvláštní vedení
   nebo speciální konektory
• Obecná komunikace: přenos procesních i servisních dat
• Smíšený provoz - jak pomocí digitální, tak také komunikace IO-Link

Master IO-Link Axioline E

Stále populárnější protokol IO-Link

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

PSRswitch je elektronický kódovaný bezpečnostní spínač v kompaktním provedení.

Díky integrované technologii a inteligenci transpondéru RFID získáte maximální ochranu

proti nedovoleným zásahům a maximální bezpečnosti dle EN ISO 14119. S kompatibilními

vyhodnocovacími jednotkami a kabely SAC vám nabízíme cenově výhodné kompletní řešení

pro flexibilní ochranné dveře a monitorování polohy pro digitální továrnu.

Výhody
• Možnost sériového zapojení
  a samostatného použití
• Tři typy kódování: Multicode,
  Unicode a Fixcode 
• Bezpečné sériové zapojení
  podle EN ISO 14119 
• Až do PL e dle EN ISO 13849
  i se sériovým připojením 
• Integrovaná funkce restartu
  na spínači
• Inteligentní diagnostický
  kanál a PNP diagnostika
  s LED diodami

Bezpečnostní spínač

s technologií RFID

Výhody
• Rozhraní IO-Link k přímému propojení a přenosu
  procesních dat
• Flexibilní použití jak v centrálním rozváděči,
  tak i decentralizovaných rozváděčích
• Zvýšená dostupnost zařízení díky servisním
  intervalům založeným na procesních datech
• Spínání odolné vůči opotřebení díky hybridní
  technologii
• Kompaktní provedení šetří místo v aplikaci
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Automatizace

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

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

Oblastní manažer

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

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

Jan Bauer 

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

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

Ing. Petr Stach 

Oblastní manažer

Tomáš Sýkora

Oblastní manažer

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

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

Oblastní manažer
Petr Zajíček 

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

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

Oblastní manažer 
David Šanca 

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

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

Oblastní manažer 
Bc. Ladislav Kasal 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 731

jprchal@phoenixcontact.cz 
Mobil: +420 724 097 688

Produktový manažer
pro průmyslovou elektroniku

Ing. Jiří Prchal  

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 729

jkana@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 727 830 209

Aplikační inženýr pro
průmyslovou elektroniku 

Jiří Kaňa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 717

tzak@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 702 214 853 

Aplikační inženýr pro oblast
svorek, konektorů a tiskových řešení

Ing. Tomáš Žák 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 726

pbroz@phoenixcontact.cz 
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
Tel.: +420 531 015 720

rcastek@phoenixcontact.cz 
Mobil: +420 724 762 501

Produktový manažer pro DC
a emobilitu

Roman Částek 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 762

jruzek@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 702 213 814

Aplikační inženýr pro DC
a emobilitu 

Ing. Josef Růžek

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 718

vmimracek@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 724 046 668

Produktový manažer pro oblast
automatizace

Ing. Václav Mimráček 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 736

rsteiger@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 725 841 037

Aplikační inženýr pro oblast
automatizace

Ing. Roman Steiger 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 531 015 722

dbrazda@phoenixcontact.cz
Mobil: +420 724 117 948 

Technický specialista

David Brázda 
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Také vás bavilo si v dětství hrát se stavebnicí LEGO? Pojďte si s námi na tuto dobu zavzpomínat

s našimi distribučními bloky PTFIX. Použití těchto bloků je univezální a snadné, stejně jako je

tomu u LEGA. Jak je to možné? Celý systém je snadný a univerzální díky jedinečnému designu

jednotlivých bloků. Ty je možné do sebe „zacvaknout“ a následně tím rozšířit distribuci potenciálu.

To však zdaleka není vše. Každý distribuční blok je vybaven PUSH-IN technologií, takže odpadá

zdlouhavé šroubování, jednoduše zatlačíte vodič osazený dutinkou do distribučního bloku a máte

vše zapojeno.

Distribujte s našimi novými bloky!

S naším on-line konfigurátorem si složíte vlastní distribuční blok stejně snadno jako LEGO.

Každý blok je vybaven vlastním test pinem pro snadnou kontrolu. Označit jednotlivé bloky lze snadno pomocí
nalepovacích etiket, které jsou běžné pro označování PCB svorek a které naleznete i v našem sortimentu
včetně značících zařízení.

V případě, že potřebujete jako přívod využít větší průřez
než je 10 mm2, lze použít standardní řadovou svorku
s redukčním můstkem, jak je vidět na obrázku.

Zdá se vám to složité?

Pak máme pro vás dobrou zprávu. Již si nemusíte vše hlídat! Nemusíte již ani řešit, zda-li jdou a jak jdou
zkombinovat jednotlivé bloky k sobě. Nechte to na nás a využijte náš online konfigurátor.

Jak na to?

Přejděte na stránky www.phoenixcontact.cz/konfigurátory.

Pro konfiguraci distribučních bloků PTFIX zvolte položku s názvem: „Rozvodné bloky s přípojkou Push-in

připravené k připojení“.

Následně dojde ke spuštění průvodce online konfigurací. Pojďme si ukázat příklad, jak jednoduché

je s konfigurátorem pracovat!

V prvním kroku je nutné si zvolit samotný způsob montáže bloku:

Distribuční bloky PTFIX lze namontovat až 5-ti způsoby:

1. Běžným vložením – volné uložení
2. Montáží na DIN lištu podélně
3. Montáží na DIN lištu kolmo – adaptér je univerzální jak na DIN 35 či DIN 15
4. Lepením – je zde využito kvalitní lepidlo od společnosti 3M
5. Pomocí příruby

Bloky je možné mít až v 11-ti barevných kombinacích, například pro oddělení jednotlivých signálů. PTFIX bloky
jsou dodávány ve čtyřech velikostech a dvou typech provedení.

Typ provedení je následující:

1. Blok s přívodem – 4, 6, 10 mm2 (přívod) a 1,5; 2,5; 4 mm2 (výstup)
2. Samostatný blok bez přívodu - 1,5; 2,5; 4 mm2 (výstup)

Velikosti bloků jsou následující:

1.   2 póly
2.   6 pólů
3. 12 pólů
4. 18 pólů

Výhodou distribuční bloků od společnosti Phoenix Contact je kromě mnoha způsobů montáže také jejich
jednoduchost a univerzálnost při rozšířování a distribuci potenciálu. Jednoduše zavcaknete dva bloky do sebe
a propojíte standardním můstkem určeným pro svorky o průřezu 2,5 mm2 tak, jak je názorně vidět na obrázku
níže:

Pokračování na další straně.

Základní blok samoosaditelný Montáž lepenímMontáž na podlahu s přírubou

 

Nosná lišta NS 35, horizontální Adaptér na nosnou lištu

NS 15 a NS 35, vertikální

Nosná lišta NS 15, horizontální

V našem případě zvolíme způsob poslední, tedy s kolmou montáží na nosnou DIN lištu.
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V dalším kroku si zvolíme jednotlivé bloky podle jejich velikosti, barvy a průřezu:

Jakmile jsou vyskládány jednotlivé bloky, je možné dokončit konfiguraci posledním krokem, a tím je popis
jednotlivých pólů distribučního bloku viz. následující obrázek:

Vpravo je uveden symbol diskety, když na tento symbol kliknete, konfigurátor vám nabídne stažení 3D modelu
distribučního bloku.

Po dokončení popisu, a tím pádem zhotovení celé konfigurace, je možné celou konfiguraci objednat pomocí
online dotazníku, který se objeví po dokončení konfigurace.

Ing. Tomáš Žák

Aplikační inženýr 
tzak@phoenixcontact.cz

Jmenovitý průřez snímačů Napájení Barva

Počet snímačů

PTFIX 2X2,5 GY PTFIX 2X2,5 BU PTFIX 2X2,5 RD PTFIX 2X2,5 YE PTFIX 2X2,5 GN PTFIX 2X2,5 BN

Popis pólů

Pojďme si shrnout vlastnosti distribučních bloků:

• Jednotlivé bloky jsou modulární a snadno se do sebe zapojují
• Univerzální možnosti montáže distribučních bloků
• 11 barevných variant pro snadné rozlišení
• Velký výběr variant a typů jednotlivých bloků
• Značná úspora místa a času při montáži
• Připojení pomocí Push-In technologie, která šetří čas potřebný k zapojení
• Snadný a rychlý online konfigurátor s možností stažení 3D modelu

Software 15

Vztah s novou otevřenou řídicí platformou PLCnext Technology je tak hned zřejmý.

K oznámení došlo během výstavy SPS IPC Drives, která proběhla 27. - 29. listopadu v Norimberku. Od tohoto
data bude v komunikaci používán nový název, webové stránky a údaje o produktech v e-shopu budou upraveny
odpovídajícím způsobem. Stávající tištěná dokumentace bude ještě používána pro přechodné období, ve kterém
se staré a nové označení výrobku bude ještě objevovat souběžně.

Stávající rodina produktů PC Worx, jako je PC Worx Express, PC Worx Pro a další, zůstává nezměněna. 

PC Worx Engineer je přejmenován

na PLCnext Engineer

                     

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Co je PLCnext Engineering?

Modulární softwarová platforma pro individuální inženýring. Pro programování dle IEC 61131-3 máte díky
PLCnext Engineer k dispozici platformu, která kromě programování umožňuje i další inženýringové úkoly
jako konfigurace, vizualizace a diagnostika vašeho kompletního systému.

Výhody

 Časová i finanční úspora díky komplexnímu programování v jednom rozhraní
 Nižší náklady na práci a školení díky uživatelsky optimalizovanému rozhraní
 Flexibilní inženýring díky integraci individuálních funkčních doplňků do bezplatné základní verze
 Zjednodušení procesu inženýringu díky použití automatizačních modulů a objektově orientovanému programování

Vlastnosti

 Jeden software pro inženýringové úkoly
 Programování podle IEC 61131-3
 Bezpečné programování certifikováno podle IEC 61508
 Bezpečnost v designu s řídicími jednotkami řady PLCnext Control

Více informací na www.phoenixcontact.cz/plcnext_engineering
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Pro přenosové technologie PROFINET byly zavedeny následující pojmy:

IRT /Isochronous real-time/: Izochronní reálný čas pro cyklický přenos dat, který je základem pro synchronní aplikace.

RT /real-time/: Reálný čas pro cyklický přenos dat

NRT /Non real-time/: Standardní komunikace pro acyklický přenos dat (např. TCP/IP, UDP/IP)

Jednotlivé produkty společnosti Phoenix Contact pro síť PROFINET jsou zařazeny do tříd A až C, podle druhu
sítě PROFINET a požadavků na jednotlivé prvky. 

Například pro PROFINET IO a RT vyhovuje třída A (B),  naopak pro PROFINET IRT musíme použít zařízení
třídy C. Na základě daných tříd je možné zvolit vhodného účastníka sítě jak z technického, tak i cenového hlediska.

Definice tříd:

Třída A:

✔ Lokální diagnostické indikace LED
✔ Cyklická a acyklická výměna dat
✔ Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení
✔ Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
✔ Multicast filtr k blokování PROFINET PTCP Delay Traffic 

Jedná se o prvky např. Lean Managed switche s filtrem PTCT pro stabilizaci vaší sítě PROFINET. Patří sem
uvedené neřízené přepínače (unmanaged switches) Factoryline FL SWITCH SFN se standardním rozsahem
funkcí.

Neřízené přepínače (unmanaged switches) Factoryline FL SWITCH SFN se standardním rozsahem funkcí
umožňují rychlé a cenově výhodné rozšíření sítě až Ethernet na úroveň pole. Uvedené nové switche z portfolia
Phoenix Contact jsou vhodné pro komunikaci v síti PROFINET. Jedná se o 5 portové provedení, FL SWITCH
SFN 5TX-PN (obj.číslo 2891151) a 8 portové provedení FL SWITCH SFN 5TX-PN (obj.číslo 2891018).

Třída B:

✔ Integrovaná funkce webového serveru
✔ Multicast Filtering
✔ Redundantní protokol pro média (MRP)
✔ IGMP Snooping
✔ Rapid Spanning Tree (RSTP)

Switche Smart Managed s integrovaným přístrojem pro
konfiguraci a diagnostiku přímo z ovládacího systému,
LLDP pro automatické rozpoznávání topologie
a protokolem MRP (Media Redundancy Protocol)
pro redundanci.
Např. FL SWITCH SMN 8TX-PN (obj.číslo 2989501).

Třída C:

✔ Certifikace síťových prvků a hardwarové podpory
✔ Synchronní komunikace

Switche PROFINET IRT s integrovanou technologií ERTEC a s optimálními vlastnostmi reálného času a maximálním
upřednostněním dat PROFINET pomocí Cut Through Switching. Např. FL SWITCH IRT 4TX (obj.číslo 2700689).

Seznam všech výrobků společnosti Phoenix Contact pro síť PROFINET
najdete na www.phoenixcontact.cz/profinet.

PROFINET switche

Ing. Václav Mimráček

Produktový manažer 
vmimracek@phoenixcontact.cz

Zajímavá

cena
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Spolehlivé napájení je základním předpokladem pro bezchybné fungování všech elektronických zařízení. V případě
výpadku primárního napájení přebírá tuto funkci záložní zdroj (UPS). 

Nová Quint DC UPS je první UPS, ve které je integrován inteligentní management a komunikace.

Výpadky a fluktuace napájení vedou k nežádoucím jevům např. přerušení operací, resetům, díky kterým vznikají 
prostoje a odstávky ve výrobě. Tomuto zabraňují zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), které se hojně využívají
v mnoha průmyslových odvětvích. UPS samotná se skládá z 3 základních částí: zdroj, UPS a zařízení uchovávající
energii (akumulátor, kondenzátor). V případě výpadku primárního napájení UPS přepne na baterie a tím překlene
výpadek. Dále se stará o nabíjení a kontrolu akumulátorů.

Jelikož se jedná o mandatorní
systém, je nesmírně důležité
vědět, v jakém se aktuálně
nachází stavu. Použitím rozhraní
pro průmyslový Ethernet je nyní
možné sledovat UPS odkudkoli
na světě. Díky snadné integraci
do stávajících systému předejdete
náročnější úpravě vaší aplikace
a s tím spojeným nákladům.
UPS nabízí 2 porty (switch) pro
připojení. Komunikace je možná
přes různé průmyslové sběrnice
Profinet, Ethernet/IP nebo
EtherCAT. Funkční bloky a popisy
přístrojů jsou k dispozici na www
stránkách Phoenix Contact pro
různá prostředí (PC Worx,
TIA Portal, Studio 5000 RSLogix
Designer a Twincat). Můžete
tak snadno, rychle a efektivně
plánovat údržbu i na těch
nejodlehlejších místech, kde je
nasazena vaše technologie.

QUINT DC UPS – zdroje nepřerušeného napájení s IQ technologií

                    

Díky patentované IQ technologii dokáže UPS komunikovat s baterií a určit tak její typ a kapacitu. Následně
automaticky přizpůsobí nabíjecí charakteristiky. Na základě měření teploty a sledování nabíjecích a vybíjecích cyklů
stanovuje zbývající životnost baterie v měsících. Měřením proudu a kapacity baterie informuje o přesné době zálohy.
Všechna tato data jsou relevantní pro plánování údržby a v souladu s Průmyslem 4.0. Nejvýkonnější nabíjení na trhu
vám zajistí neustálou dostupnost zálohy.

V případě nevyužití komunikačního rozhraní nabízí UPS možnost použití digitálních výstupů pro monitorování
jejího stavu pomocí jakéhokoli řídícího automatu. Digitální vstupy umožňují ovládat vypnutí UPS v případě
odstávky a chtěného přerušení dodávky elektrické energie, nebo naopak její zapnutí do bateriového režim
bez přítomnosti primárního napájení. Pro servisní kontrolu je zde přítomen bargraf udávající stupeň nabití
a LED diagnostika.

QUINT4 UPS nabízíme v provedení na 24VDC pro 5, 10, 20 a 40A nebo 230VAC o výkonu 1kVA.

Více informací na www.phoenixcontact.cz/zdroje

                     

Ing. Jiří Prchal

Produktový manažer 
jprchal@phoenixcontact.cz



Portfolio výrobků

* Nabídka platí pro zákazníky Phoenix Contact, instrukce pro nabíjení naleznete na nabíjecí stanici.

• 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

PHOENIX CONTACT, s.r.o. 
Dornych 47b 
617 00 Brno, Česká republika 
Tel.: +420 542 213 401 
Fax: +420 542 213 701 
E-Mail: obchod@phoenixcontact.com 
www.phoenixcontact.cz

 

Přijeďte se k nám ZDARMA dobít! 


	Pořadač1.pdf
	newsletter A4 12-2018

	newsletter A4 12-2018 nahled A3.pdf



