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VÝROBKY PRE VAŠE APLIKÁCIE 2021
Kreatívne riešenia pre inteligentný svet
Phoenix Contact Vás podporí na Vašej ceste kreatívnych riešení so všestrannou 

ponukou inovatívnych produktov, softvéru, služieb a riešení vyvinutých pre Vaše 

aplikácie. Prehľad ponuky aj novinky pre rok 2021 nájdete v tomto katalógu alebo 

online na stránke:

www.phoenixcontact.sk

Pavel Ďurčok, Obchodný riaditeľ / Managing director

Máme za nami nezvyčajný rok, ktorý preusporiadal 
naše priority a ovplyvnil veľa vecí.

Vačšina z nás, ktorí nie sme priamo súčasťou 
výrobného procesu, boli presťahovaní zo svojích 
pracovísk a museli sme si zvykať na prácu 
z domu, ktorá sa donedávna považovala za 
jeden z najväčších zamestnaneckých benefi tov. 
Našťastie sa ukazuje, že produktivita, kreativita 
a inovatívnosť nie sú podmienené prácou 
v kancelárií, ba naopak, v niektorých prípadoch im 
táto zmena prospela. 

Takmer všetky aktivity a služby sa museli tiež zo 
dňa na deň presťahovať - prepnúť do online sveta, 
čo ešte viac otvorilo dvere novým technológiám 
a digitalizácií, ktorá nás v tejto neľahkej situácií, aj 
keď je to možno tak trochu nadnesene povedané, 
zachránila. 

I keď pandémia ešte nie je úplne zažehnaná, 
verme, že čoskoro sa vrátime do „nového 
normálu“, v ktorom sa budeme tešiť 
z každodenných maličkostí, pracovať bez 
obmedzení a stretavať sa bez obáv.         
 

Prajem Vám príjemné čítanie a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu s Vami.



Prehľad ponuky

Prístrojové konektory

Konektory a svorky do DPS

Priemyselné komponenty a elektronika Elektromobilita

Káble pre poľné prístroje 

a priemyselné konektory

Riadiace systémy 

a väzobné členy

Cloud, dáta a softvér

Napäťové zdroje Označovanie, náradie 

a doplnkový tovar

Radové svorky

Zobrazovacie panely 

a priemyselné počítače

Prepäťové ochrany 

a prístrojové ističe

Priemyselná 

komunikácia

Zariadenia pre 

technológiu rozhraní 

a spínania

Funkčná bezpečnosť

Nabíjacie káble Nabíjacie zásuvky

Riadiace modulyNabíjacie sety

Konektory pre poľné 

prístroje

Puzdrá pre elektroniku

Priemyselný 

manažment 

a automatizácia
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Okrúhle konektory do DPS Dátové konektory do DPS

Konektory do DPS Svorky do DPS
Konektory prepojenia 

DPS

Puzdra pre elektroniku

Technológia pripojenia prístrojov a zariadení
Na prepojenie širokej škály zariadení je nevyhnutné IP krytie spojov, a to ako 

v oblasti napájania s neustále sa zvyšujúcim výkonom, tak aj v oblasti prevodu 

signálov používaných v priemysle. Samotné miesto prívodu a vývodu káblov 

a vodičov môže byť kritickým bodom výroby bezpečných a bezchybne 

fungujúcich prístrojov.

V širokej ponuke výrobkov spoločnosti PHOENIX CONTACT nájdete konektory 

pre veľmi špecifické využitie, napríklad DC konektory pre solárne elektrárne, 

ktoré sú obľúbené v posledných rokoch, alebo silnoprúdové káblové prípojky 

pre napájanie elektromobilov − E-mobility.
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Konektory zariadení a káblov 

s krytím  a IP67.

Kombinovateľné viacportové konektory bez potreby 

skrutkovania s krytím IP20 a IP67.

Konektory zariadení a káblov

s krytím IP67

Či už jeden alebo viac portov so závitom M8 / M12 

pre konzistentné riešenia kabeláže s krytím IP67.

Bloky svoriek do DPS a konektory

Bloky svoriek do DPS so skrutkou alebo s Push-in 

pripojením, ako aj konektory do DPS podporujú 

APL (Advanced Physical Layer) pre pripojenie 

zariadení v procesnom priemysle.

Inteligentné prepojenie do poslednej časti 

komponentu

Technológia je určená pre procesy IIoT a inteligentné 

siete s veľkým množstvom dát, kde sa požadujú údaje 

od integrovaných koncových zariadení pre prediktívnu 

údržbu. S príchodom Single Pair Ethernet, sa zavedený 

ethernetový protokol teraz posúva až na úroveň senzorov. 

Jeden pár vodičov integruje koncové zariadenia do siete 

Ethernet a dodáva im nielen dáta ale aj napájanie súčasne. 

Nový štandard spĺňa rôzne požiadavky pre komunikáciu vo 

výrobe, procese a aj automatizácii budov.

Môžete sa spoľahnúť, že Phoenix Contact je Váš partner 

v oblasti inovácií v týchto prevádzkach. Využite túto novú 

technológiu od rozhrania zariadenia, cez kabeláž, až po 

aktívne sieťové komponenty.

Integrácia údajov senzora

S SPE je možné integrovať 

jednoduché snímače, akčné členy 

a koncové zariadenia do siete. Toto 

spĺňa predpoklad pre konzistentný 

ethernet so zabezpečením do 

budúcnosti.  

Dvojvodičová technológia

SPE umožňuje ethernetovú komunikáciu pri

rýchlosťou až 1 Gb / s iba pomocou dvoch 

vodičov. Toto zjednodušuje zapojenie do poľa 

a umožňuje nákladovo-efektívnu a kompaktnú 

integráciu systému inteligentného koncového 

zariadenia. S verziou „Advanced Physical 

Layer“ (APL), je možné pokryť aj 

výbušné oblasti až do zóny 0.

phoenixcontact.com/spe

Novinka
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Komunikatívny a bezpečný
SPE: Ethernet až na úroveň prevádzky
Ethernet je popredným komunikačným štandardom pre dátové siete v podnikovej 

sfére a prevádzkovej úrovni. S príchodom Single Pair Ethernet (SPE) sa technológia 

ustálila a teraz sa posúva na nižšiu úroveň prevádzky až na úroveň senzorov.

Ide o začiatočnú éru zmien v Ethernetovej komunikácii s prechodom zo 4 a 8 

vodičového prevedenia kabeláže na 2 vodičový. Spoločnosť Phoenix Contact Vás 

bude sprevádzať na ceste do budúcnosti spoločností s Priemyselným internetom 

vecí (IIoT).



Svorky – kompletná prepojovacia 
technológia v jednom systéme
S jedinečným systémom radových svoriek od spoločnosti Phoenix Contact si možno 

slobodne vybrať pripojovaciu technológiu. Je úplne jedno, či si vyberiete skrutkové, 

pružinové, prítlačné pružinové, zárezové pripojenie alebo káblové oká. Vďaka 

kompatibilite príslušenstva a dvoch mostíkových osí možno všetky typy ľubovoľne 

kombinovať medzi sebou. Príslušenstvo na premostenie, popisovanie a kontrolu je 

štandardizované, čo významne znižuje náklady na skladovanie.

Skrutkové svorky Pružinové svorky

Push-in svorky

Zárezové svorky

Distribučné svorky

Vyskladané DIN lišty
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Radové svorky s technológiou pripojenia Push-in

Navyše k prechodovým svorkám v dvoj, troj a štvorvodičovom 

vyhotovení, produktový rad radových svoriek s vertikálnym 

pripojením vodičov ponúka aj funkčné svorky. Tieto zahŕňajú 

nožové rozpojovacie svorky a rozpojovacie svorky so štandarným 

priestorom pre pripojenie konektorov pre elektronické súčiastky 

a konektorov s poistkou.

 Webový kód: #2129

Jednoduché a prehľadné

Svorky PTV prinášajú to najlepšie z oboch 

svetov: jednoduché, beznástrojové pripojenie 

vodičov z technológie Push-in a priame, 

prehľadné vedenie vodičov zo skrutkovej 

technológie.

Jednoduché a pohodlné

Svorky PTV sú súčasťou systému COMPLETE 

line so štandardizovaným príslušenstvom pre 

premostenie, testovanie a označenie.

Jednoduché a všestranné

Využitím redukčných mostíkov je možná 

distribúcia potenciálu aj kombináciou 

odlišných pripojovacích technológii. Napríklad 

použitím skrutkových svoriek u väčších 

prierezov vodičov.

Rýchla náhrada
Jednoduchá modernizácia
Teraz môžete využiť všetky výhody rýchleho, beznástrojového pripojenia 

technológie Push-in aj v aplikáciách so skrutkovou technológiou pripojenia.

Zvyšujúce sa požiadavky na modulárne riešenia v mnohých oblastiach priemyslu 

vyžadujú flexibilnú, rýchlu a priestorovo úspornú technológiu pripojenia. 

Nové radové svorky Push-in s bočným pripojením vodičov PTV umožňujú rýchlu 

a bezproblémovú integráciu do existujúcich inštalácií. Modernizácia sa tak 

stáva ešte jednoduchšou.
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Vždy profesionálne označené aplikácie
Priemyselné riešenie označovania a popisovania od spoločnosti PHOENIX CONTACT 

Vám zjednoduší každodennú prácu. Kompletná ponuka, ktorá pozostáva 

z profesionálneho plánovacieho a označovacieho softvéru, inovatívnych tlačiarní 

a označovacieho materiálu pre všetky aplikačné oblasti, Vám ponúka intuitívne 

a jednoduché riešenie od plánovania po označenie.

Širokú ponuky označovacieho materiálu, či už na označenie svoriek, vodičov, káblov, 

prístrojov a zariadení, si môžete objednať už aj označené presne podľa Vašich potrieb 

čím ušetríte množstvo času aj prostriedkov pri menších projektoch.

p y , , , ,

prístrojov a zariadení, si môžete objednať už aj označené presne podľa Vašich potrieb 

čím ušetríte množstvo času aj prostriedkov pri menších projektoch.
Prenosné tlačiarne
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Termosublimačné tlačiarne

UV LED Tlačiarne (aj farebné)

Laserové tlačiarne



Tlač v teréne

Vytvorte označenie na mieste kde ho 

potrebujete. Navrhnite označenie pomocou 

aplikácie a ovládajte tlačiareň pomocou Vášho 

mobilného telefónu alebo tabletu.

Prispôsobený dizajn

Aplikácia MARKING system Vás prevedie 

celým procesom vytvárania profesionálneho 

označenia Vašej aplikácie.

Jednoduché pripojenie

Vytvorte pripojenie s Vašim mobilným 

zariadením rýchlo a jednoducho 

prostredníctvom Bluetooth 5.0 alebo NFC.

Mobilná tlač

S tlačiarňou THERMOMARK GO a aplikáciou 

MARKING system môžete vytvoriť označenie 

aplikácie priamo na mieste. Návrh označenia 

a ovládanie zariadenia je zabezpečené 

prostredníctvom Vášho mobilného telefónu 

alebo tabletu.

 Webový kód: #1562

Profesionálne označovanie priamo na mieste 

Mobilná tlačiareň pre označovanie štítkov
Tlačiareň THERMOMARK GO môžete mať, vďaka jej malým rozmerom, vždy po ruke 

a vytvoriť profesionálne značenie priamo v teréne.

Zariadenie môžete ovládať pomocou Vášho mobilného telefónu alebo tabletu. 

Intuitívna aplikácia s množstvom praktických funkcií a automatická detekcia materiálu 

zabezpečí spoľahlivú prevádzku bez zbytočných chýb. 

Novinka
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Náradie pre profesionálov
Kvalitný výsledok je možné docieliť len použitím správneho náradia. Zoznámte 

sa so širokou ponukou produktov kvalitného ručného náradia aj automatov. 

Rezanie, odizolovanie, lisovanie kontaktov, skrutkovanie aj meranie - v ponuke 

nájdete riešenie pre každú činnosť.

Ručné náradie Sady náradia

Stolové automaty

Riešenia pre prípravu vodičov

Ručné automaty
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Konektory pre priemysel
Vyriešiť prepojenie rozvádzačov, strojov a zariadení v náročných podmienkach 

priemyselného prostredia stavia výrobcu priemyselných konektorov pred neľahkú 

úlohu. Pomocou kvalitných prepojovacích konektorov od spoločnosti PHOENIX 

CONTACT je bez problémov riešiteľný tak prevod signálov senzor-aktor, ako 

aj vysokovýkonné napájanie. Široký sortiment zaistí vhodné prostriedky na 

prepojenie rôznych protokolov, zbernicových systémov a štandardných spojov 

(RJ45, D-SUB, optické vlákna atď.). Stálosť konektorov garantujú elektrické, 

mechanické a klimatické skúšky.

Okrúhle konektory Ťažké konektory

Ostatné konektory Kabeláž

Prepojovacie boxy Elektromobilita
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Jednoduchá montáž

Pákový mechnizmus slúži pre otvorenie 

a zatvorenie pólovej komory čo umožňuje 

aj pohodlné pripojenie lankového vodiča bez 

káblovej dutinky bez potreby použitia nástroja.

Voliteľné tienenie

Dlhodobá stabilita pripojenia PE s vysokou 

odolnosťou voči vibráciám a voliteľné tienenie 

zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 

Vašej aplikácie. 

Intuitívne pripojenie

Správne pripojenie vodičov vďaka 

farebnému a číselnému kódovaniu 

v prepojovacej oblasti.

Konektory M12 POWER

S našimi kompaktnými konektormi M12 

môžete napájať zariadenia až do 16 A 

a 690 V. Systém Push-Lock umožňuje 

projenie konektora s minimálnou 

námahou. Osvedčená pružinová 

technológia zaručuje bezpečné 

a spoľahlivé pripojenie. 

 Webový kód: #0024

Jednoduché pripojenie napájania 
Konektory s pripojením Push-Lock
Stále menšie elektronické zariadenia a pohony vyžadujú kompaktné a výkonné 

pripojenie. Obmedzené priestory a presne definovaná dĺžka káblov sú dnes už bežnou 

požiadavkou pri pripájaní strojov a systémov.

Kompaktné konektory M12 POWER s pripojením Push-Lock umožňujú jednoduché 

a spoľahlivé pripojenie vodičov v AC aj DC aplikáciách bez potreby použítia nástroja. 

Individuálna dĺžka kábla už nie je žiadnym obmedzením.
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Kompaktné nabíjacie káble CCS pre 

DC s výkonom do 80 kW

Sofistikovaný dizaj a kompaktné rozmery: 

Nabíjacie konektory sú navrhované s ohľadom 

na požiadavky moderných nabíjacích staníc DC 

v garážach a prístreškoch ako aj v malých 

nabíjacích staniciach DC vo verejnom 

a komerčnom sektore. Zhoda so zavedeným 

štandardom Combined Charging System (CCS) 

umožňuje využitie nabíjacích káblov prakticky 

kdekoľvek vo svete.

 Webový kód: #2475

Rýchle a pohodlné nabíjanie
Doma, v reštaurácii, ale aj v nákupnom centre
Na rozdiel od bežného AC nabíjania, nabíjanie DC je priestorom pre zníženie nákladov 

na drahú elektroniku u výrobcov elektromobilov. Zároveň je rýchlejšie a efektívnejšie. 

Z toho dôvodu bude v budúcnosti táto nabijacia technológia čoraz viac využívaná 

aj v domácnostiach, reštauráciách, supermarketoch a parkoviskách, kde zákazníci 

zvyčajne majú zaparkované ich elektromobily 30 minút až niekoľko hodín. Nižšia 

úroveň nabíjacieho výkonu, od 20 do 80 kW, je úplne postačujúca pre nabíjanie 

batérií elektromobilu v tomto časovom rozmedzí. Naše kompaktné nabíjacie 

káble DC sú ideálnym a ekonomickým riešením pre tieto aplikácie. 

Inteligentný s fotovoltaickou 

energiou

V spojení s fotovoltaickým systémom, môžete 

Vaše vozidlo nabíjať Vašou DC elektrickou 

energiou, čo je presne to čo Váš elektromobil 

potrebuje, čím šetríte náklady aj životné 

prostredie. V modernej domácnosti môže byť 

uložená energia využívaná aj v rôznych iných 

aplikáciách.

Robustný a bezpečný

Inovatívny koncept tesnenia zamedzuje 

prieniku vlhkosti do konektora alebo kábla. 

Vysoko kvalitné materiály zabezpečujú 

potrebnú odolnosť. Nabíjacie káble sú preto 

ideálnym riešením pre použitie vo vonkajšom 

prostredí.

Jednoduché ovládanie

Nabíjací konektor vyniká štýlovým dizajnom 

a zároveň spĺňa najvyššie požiadavky 

z pohľadu funkčnosti. Ergonomicky 

tvarovaná rukoväť zabezpečuje pohodlné 

uchopenie a jednoduché ovládanie. 

Novinka

CCS type 1

PHOENIX CONTACT24

CCS type 2

Kompaktné nabíjaci

DC s výkonom do 8

Sofistikovaný dizaj a komp

Nabíjacie konektory sú na

na požiadavky moderných

v garážach a prístreškoch 

nabíjacích staniciach DC v

a komerčnom sektore. Zh

štandardom Combined Ch

umožňuje využitie nabíjací

kdekoľvek vo svete.

Webový kód: #247

Novinka

CCS type 1
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Napájacie zdroje pre všetky aplikácie
Technicky pokrokové napájacie zdroje od spoločnosti PHOENIX CONTACT 

zaručujú maximálnu spoľahlivosť napájania pre všetky Vaše aplikácie. 

Funkcionalita a prevedenie boli vyvinuté tak, aby zodpovedali požiadavkám 

rôznych priemyselných odvetví a poskytovali vždy ideálne riešenie. 

Produktové rady napájacích zdrojov QUINT, TRIO, UNO a STEP ponúkajú 

širokú škálu výrobkov, kde si každý nájde také zariadenie a riešenie, ktoré 

bude najviac vyhovovať daným požiadavkám. Napájacie zdroje QUINT 
pre najnáročnejšie prevádzky

Kompaktné napájacie zdroje UNO so 
základnou funkcionalitou

DC/AC meniče pre generovanie 
striedavého prúdu

Napájacie zdroje STEP ideálne 
pre ploché rozvádzače

UPS a akumulátory energie Redundantné moduly

DC/DC meniče pre všetky 
úrovne napätia

Robustné napájacie zdroje TRIO 
so štandardnou funkcionalitou
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Napájacie zdroje

Pre lepšiu dostupnosť systému

Výkonné zdroje QUINT POWER 40 A zaisťujú maximálnu 

dostupnosť systému vďaka vynikajúcej funkčnosti. Disponujú 

výkonným výstupom napájania, robustnou vstupnou stranou 

a komplexnou signalizáciou.

Napájacie zdroje QUINT POWER sú technologickou špičkou.

 Webový kód: #2245

Dlhšia životnosť

Inovatívny koncept PFC (Power Factor

Correction) umožňuje zvýšenie efektívnosti

v celom rozsahu výkonu. Výhodou je, že 

napájací zdroj má ešte dlhšiu životnosť.

Spoľahlivé napájanie

Preventívne sledovanie funkcií včas hlási stratu 

v trojfázovej sieti alebo skrat. Vaše zariadenie 

bude za každých okolností ďalej bezpečne 

napájené.

Trvalá dostupnosť

Bez nárazového prúdu je pri kolísaní siete 

zabránené neželanej aktivácii predistenia. 

Takto môžete na trasu vedenia nasadiť 

súčasne niekoľko prístrojov.

Spoľahlivé napájanie
Výkonné vyhotovenie pre individuálne aplikácie
Zabezpečuje dokonalú dostupnosť systému a prispôsobí zdroj napájania pre 

individuálne aplikácie.

Objavte výkonné 40 A napájacie zdroje s presnou konfiguráciou, ktorá je vhodná 

pre Vašu aplikáciu. Zjednodušte si inštalačné  procesy prenosom údajov na 

ďalšie zariadenia alebo  procesné dáta a údaje dlhodobo vyhodnocujte z Vášho 

cloudového prístupu.

29PHOENIX CONTACTPHOENIX CONTACT28



  

 Web kód: #1868

UPS s inteligentnou komunikáciou

Pripravené pre priemysel 4.0: s integrovaným rozhraním

pre protokoly PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT alebo 

USB. Zdroj neprerušeného napájania QUINT DC UPS je 

možné integrovať do existujúcich sietí ľahko a pružne. 

To znamená, že je možné monitorovať, konfigurovať

a vypínať systém v bezpečnom stave kedykoľvek 

a odkiaľkoľvek, bez ohľadu na umiestnenie.

Inteligentná správa batérií 

Informuje o aktuálnom stave nabitia 

a o zostávajúcom celkovom čase. 

Zároveň pozná zostávajúcu životnosť 

akumulátora energie a včas varuje pred 

výpadkom.

Vynikajúca dostupnosť systému 

Výkonné nabíjačky batérií a veľké kapacity 

batérií umožňujú dlhý čas zálohovania 

a zabezpečujú trvalú dostupnosť systému.

Monitorovanie energie

Môžete zvýšiť účinnosť Vášho systému 

monitorovaním výstupného prúdu a napätia.  

Taktiež je aj možnosť manuálneho pripojenia 

a odpojenia.

Zdroj neprerušeného napájania
QUINT UPS - Inteligentný a komunikatívny
Prvý inteligentný QUINT UPS systém pre integráciu do zavedených 

priemyselných sietí: 

Vaše systémy sú aj naďalej napájané neprerušeným napájaním pre prípad zlyhania 

siete. Systém správy batérií s technológiou IQ a veľmi výkonné nabíjanie batérií 

zaručuje vysokú dostupnosť systému.
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Prepäťová ochrana pre maximálnu 

spoľahlivosť bez výpadkov
Spoločnosť PHOENIX CONTACT je celosvetovým priekopníkom vo vývoji zariadení 

pre prepäťovú ochranu. Desaťročia skúseností spolu s intenzívnym výskumom 

v spolupráci s technickými univerzitami tvoria základ technickej odbornosti 

požadovanej pri vývoji. Naše interné akreditované pulzné a silnoprúdové 

laboratórium nám umožňuje vyvíjať naše výrobky bezpečne a v súlade 

so štandardmi od počiatočnej myšlienky až po sériovú výrobu.
Zvodiče prepätia s technológiou SEC (Safe 
Energy Control) bez následných prúdov

TERMITRAB prepäťová ochrana pre MaR

COAXTRAB prepäťová ochrana pre 
vysielaciu a prijímaciu techniku

CLIXTRAB kombinácia prepäťovej 
ochrany a svorky

Termomagnetické a elektronické 

prístrojové ističe
PTCB jednopólové elektronické ističe

DATATRAB-DT ochrana pre informačnú 

technológiu

Prepäťová ochana pre napájanie 

VALVETRAB

laboratórium nám umožňuje vyvíjať naše výrobky bezpečne a v súlade

so štandardmi od počiatočnej myšlienky až po sériovú výrobu.
Zvodiče prepätia s technológiou SEC (Sa
Energy Control) bez následných prúdov

TERMITRAB prepäťová ochrana pre M

Termomagnetické a elektronické

prístrojové ističe

DATATRAB-DT ochrana pre informačn

technológiu
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Šetrite miesto

Vďaka šírke len 6 mm a kompaktnému 

dizajnu zaručuje maximálnu úsporu miesta 

v riadiacom paneli.

Bezpečná údržba

Signál nie je pri vložení alebo výmene 

zásuvného modulu ovplyvnený, čo zaručuje 

priebeh Vašej aplikácie bez prerušenia.

Jasne viditeľný stav

Stav prepäťovej ochrany je viditeľný 

už na prvý pohľad s možnosťou 

diaľkovej signalizácie

Vymeniteľná prepäťová ochrana 

pre 4 vodiče

TTC-6P-4 z produktového radu TERMITRAB 

je najužšia prepäťová ochrana pre 4-vodičové 

aplikácie na svete. S celkovou šírkou len 6 mm 

nielen chráni Vaše aplikácie v technológii Merania 

a Regulácie (MCR), ale zároveň zaručuje maximálnu 

úsporu miesta vo Vašom riadiacom panely.

 Webový kód: #2422

Spoľahlivé meranie
V prípade citlivého merania teploty a hmotnosti pri veľmi malom priestore 

v riadiacom paneli je nová prepäťová ochrana jasnou voľbou. TTC-6P-4 je 

celosvetovo najužšia prepäťová ochrana pre 4-vodičové aplikácie.

Novinka
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Inteligentný monitorovací systém

Jasný náhľad do systému

ImpulseCheck je prvý inteligentný asistenčný systém na svete 

pre prepäťové ochrany v oblasti sieťového napájania. Modul 

umožňuje merať zostávajúcu dĺžku životnosti každého jedného 

ochranného zariadenia prostredníctvom cloudového pripojenia 

a poskytne vám prístup k novým digitálnym službám, ako je 

napríklad informácia o nutnej výmene modulu.

Informácia

Udržiavanie pulzu vášho systému: 

Meraním stavu Vášho systému určíte 

zostávajúcu dĺžku životnosti (stavu) zariadenia 

prepäťovej ochranny.

Automatizácia

Používanie digitálnej pridanej hodnoty ako aj 

služieb:

cloudové nahrávanie, reprezentácia 

a kombinácia nameraných hodnôt umožňuje 

úplne nový proces automatizácie.

Dokumentácia

Pravidelne na zabezpečnej strane: 

Správy o stave a dodržiavaní noriem 

kedykoľvek na internete iba stlačením tlačidla.

   phoenixcontact.com/impulsecheck

Optimalizácia prevádzky a údržby
Udržujte správny pulz vášho systému
Zabezpečením prevádzky vášho systému získate výhody digitálnych služieb 

prostredníctvom cloudového pripojenia:

Asistenčný systém prepäťovej ochrany poskytuje údaje o skutočnom zaťažení 

zariadenia. Cloudové úložisko sleduje a hodnotí stav, ktorý umožňuje prediktívnu 

údržbu Vášho systému.
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Oddeľovače a prevodníky

Technológia INTERFACE pre 

spracovanie signálov
Rozmanité úlohy, ktorých splnenie sa očakáva od automatizácie, determinujú 

aj ponuku potrebných spojovacích a prepojovacích systémov. Digitálne, 

analógové, sériové, bezpečnostné a výkonové signály musia byť prevedené, 

spínané, oddeľované, prispôsobované, zosilňované, prepojované a napájané. 

Technológia INTERFACE ponúka takmer všetko z oblasti spracovania signálov 

súvisiacich s riadiacimi systémami. Od reléových modulov, oddeľovačov 

a prevodníkov až po hybridné motorové spúšťače.

Technológia INTERFACE ponúka takmer všetko z oblasti spracovania signálov 

súvisiacich s riadiacimi systémami. Od reléových modulov, oddeľovačov

a prevodníkov až po hybridné motorové spúšťače.

Hybridné motorové spúšťače 
CONTACTRON

Reléový produktový rad RIFLINE

Prístroje a príslušenstvo na meranie energie EMpro

Programovateľný reléový systém PLC logic Systémová kabeláž a čelné adaptéry 
pre PLC od rôznych výrobcov
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Bezpečné napájanie

Napájací zdroj 24 V s integrovaným 

8-kanálovým elektronickým ističom zaručuje 

bezpečné odpojenie v prípade preťaženia 

alebo skratu. Menovitý prúd jednotlivých 

ističov je možné nastaviť priamo pomocou 

tlačidiel alebo cez komunikáciu IO-Link.

Modulárnosť a funkcionalita

Modulárny systém s kompaktným dizajnom 

s možnosťou konfigurácie a rozšírenia vždy 

podľa potreby.

Jednoduché pripojenie

Distribúcia potenciálu je možná vďaka 

adaptérovej koľajnici s integrovanou DIN 

lištou pre svorky do 35 mm alebo adaptérom 

pre PTFIX svorky pre distribúciu signálneho 

napätia 24V.

CrossPowerSystem

CrossPowerSystem je modulárnym riešením pre Váš 

rozvádzač. Vďaka systému "Plug&Play" sú trojfázové 

zariadenia rýchlo a jednoducho osadené na distribučnú 

dosku. Výstup 20 A napájacieho zdroja s integrovaným 

8-kanálovým ističom je možné jednoducho rozviesť 

pomocou adaptérových koľajníc pre štandardné 

a distribučné svorky PTFIX. 

 Webový kód: #1857

Modulárne riešenie rozvádzača
CrossPowerSystem je unikátne riešenie pre distribúciu 400V a zjednodušenie 

práce pre výrobu strojov a rozvádzačov. Vďaka systému "Plug&Play" 

je minimalizovný čas potrebný na káblovanie a údržbu.

Novinka
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Rýchla systémová integrácia

Softvérová architektúra REST zjednodušuje a 

urýchľuje vývoj systémovej integrácie vďaka 

svojej užívateľsky prívetivej architektúre a 

bez nutnosti špeciálnych znalostí v oblasti 

priemyselných komunikácií.

Inteligentné služby

Namerané hodnoty a údaje o meracom 

zariadení sú spracované a zobrazené v cloude. 

Cloud platforma obsahuje inteligentné 

služby ako je manažment energie a status 

jednotlivých meracích zariadení. 

Priame pripojenie na cloud

Nové verzie z produktového radu EMpro 

sa dokážu pripojiť na cloud bez nutnosti 

dodatočnej komunikačnej brány. 

Multifunkčné zariadenia pre 

meranie energie

EMpro zariadenia pre meranie energie 

viete rýchlo integrovať do svojej 

aplikácie len v niekoľkých krokoch. 

Využite výhody ako je priame pripojenie 

Rogowského cievky, integrovaný 

webserver a  rozhranie REST alebo 

verzie s priamym pripojením na cloud a 

s 24 V napájaním.

 Webový kód: #1267

Inteligentný manažment energie IoT 
"Internet of Things" zariadenia 
pre meranie energie
Integrujte zariadenia pre meranie energie EMpro do Vašej lokálnej siete vďaka 

integrovanému rozhraniu REST.

REST "REpresentional State Transfer" je užívateľsky prívetivá softvérová architektúra, 

ktorá využíva všetky štandardné internetové protokoly. Zariadenia pre meranie 

energie EMpro je možné pripojiť na cloud, čo umožňuje prístup z akéhokoľvek 

miesta s dodatočnými inteligentnými službami v IoT.

Novinka
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Smart Element Kompaktné priemyselné PC

Zbernice IP67

HMI IPC

SCADA systémy

Vývojové prostredia

Moduly riadenia pre funkčnú bezpečnosť a prostredia 
s nebezpečenstvom výbuchu

Riadiaca technika a priemyselné riešenia
Zvýšenie efektivity a výkonnosti strojov používaných v priemyselnom prostredí 

je čoraz dôležitejšie. Spoločnosť PHOENIX CONTACT pri vývoji priemyselných 

prístrojov uplatňuje aj technológie zo sveta IT, aby bola nápomocná aj v tomto 

ohľade. Najdôležitejšími stavebnými kameňmi automatizovaného systému 

PHOENIX CONTACT sú priemyselné riadiace jednotky, ktoré sú k dispozícii 

v mnohých výkonnostných kategóriách.

V súčasnosti je možné zaistiť plnenie komplexných riadiacich a vizualizačných úloh 

prostredníctvom inteligentných sietí a vysokovýkonných robustných systémov, 

a to v ovládacej skrini i v teréne. K týmto úlohám ponúka spoločnosť PHOENIX 

CONTACT zobrazovacie nástroje a vysokovýkonné priemyselné PC.
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Kompaktné a jednoduché

Osem alebo 16 koncových bodov na ploche

iba 15 x 62 mm umožňuje kompaktný dizajn 

púzdra. Moduly sú obzvlášť jednoduché na 

manipuláciu počas konfigurácie, inštalácie 

a uvedenia do prevádzky. 

Kompatibilita v systéme

V rámci I / O stanice sú moduly Axioline F 

a Inteligentné prvky Axioline vzájomne 

kombinovateľné a to akýmkoľvek spôsobom. 

Môžete si teda vybrať z viac ako 80 I / O modulov 

a väzobných členov a tieto komponenty 

ovládať v rozsahu jedného produktu.

Pre stanice Axioline F.

Backplanes (základné dosky) sú k dispozícii 

so štyrmi alebo šiestimi slotmi. I / O môžete 

zapojiť do ľubovoľnej pozície. To znamená, 

že je možných až 32 kanálov s realizáciou 

dvoch rôznych I / O funkcií na 15 mm.

Inteligentné prvky Axioline

Axioline Smart Elements sú kompaktné,

pripojiteľné a nezávislé od systému

V / V modulov. Moduly nemajú rozhranie 

miestnej zbernice; proste majú

I / O funkcionalitu. Komunikácia je

implementovaná s príslušným  I / O modulom

v kombinácii s backplane (základná doska).

Portfólio obsahuje IO-Link master,

digitálne a analógové vstupné a výstupné 

moduly a ďalšie funkčné moduly.

 Webový kód: #2551

Efektívna automatizácia nákladov
Kompaktné I / O moduly
V rozvádzačoch, kde je miesto pre technologickú špičku, potrebujú automatizačné 

riešenia flexibilnú koncepciu I / O modulov so zameraním na potreby. Mnoho 

strojov navyše vyžaduje vysokú flexibilitu návrhu stanice a teda aj širokú škálu 

funkčných modulov. Vyvinuli sme preto Axioline Smart Elements, ktoré špeciálne 

vyhovujú takýmto požiadavkám. Umožňujú vysokú hustotu riešenia vstupov / 

výstupov v moduloch stanice Axioline, napríklad spolu s PLCnext Control, keď sú 

zapojené do dvoch radov s rôznymi funkciami na jednom module základnej dosky 

systému I / O Axioline F.

Novinka

PHOENIX CONTACT 47PHOENIX CONTACT46



Nové technológie - nové možnosti 
- PLCnext Technology
Technológia PLCnext od spoločnosti Phoenix Contact je jedinečný, otvorený 

ekosystém pre modernú automatizáciu, ktorý je schopný čeliť všetkým výzvam sveta 

internetu vecí. Kombinácia otvorenej riadiacej platformy, modulárneho inžinierskeho 

softvéru a systémovej integrácie cloudu umožňuje jednoduché prispôsobenie sa 

meniacim sa požiadavkám a efektívne využitie existujúcich a budúcich softvérových 

služieb. V rámci obchodu PLCnext Store poskytuje spoločnosť Phoenix Contact 

komunite PLCnext otvorenú platformu na výmenu svojich softvérových funkcií.

Controller AXC F 1152

Controller AXC F 3152

PLCnext Technology 

Safety PLC RFC4072

PLCnext Starterkit

Software PLCnext Engineer

Controller AXC F 2152
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Inteligentná automatizácia
Ekosystém pre neobmedzené možnosti
PLCnext Technology je ekosystém pre priemyselnú automatizáciu. Kombinácia 

otvorenej riadiacej platformy, modulárny inžiniersky softvér a trh digitálneho 

softvéru umožňuje ľahké prispôsobenie sa meniacim požiadavkám a efektívne využitie 

existujúcich a budúcich softvérových služieb. Vďaka integrácii do cloudu je softvér 

s otvoreným zdrojovým kódom schopný výužívať odborné znalosti stále rastúcej 

komunity. PLCnext Technology je schopná čeliť všetkým výzvam sveta IoT.

Nové možnosti v ekosystéme

S PLCnext Control môžete vytvárať automatizačné projekty 

v realite bez obmedzení proprietárnych systémov. Medzi 

výhody patrí priame pripojenie k PROFICLOUD a používanie 

softvéru z PLCnext Store s paralelným programovaním 

a schopnosťou kombinovať programovanie s vyššími jazykmi.

Väčšia škálovateľnosť

Model AXC F 1152 predstavuje cenovo veľmi efektívny 

začiatok. Nový vysokovýkonný radič AXC F 3152 vám umožní

realizovať aplikácie s vysokými nárokmi na výkon.

Väčšia flexibilita 

Rozšírte si funkčný rozsah vášho zariadenia PLCnext Control 

s modulom Ethernet alebo INTERBUS, ktorý je možné pridať

naľavo od riadiaceho modulu.

 

Spolupráca a odbornosť

Informácie od používateľov s podporou a užitočné vedomosti 

nájdete v PLCnext Komunite, napríklad na fóre, v návodoch 

na uvedenie do prevádzky a tiež v našom odkaze v GitHub.

plcnextstore.com

plcnext-community.net

Novinka

Novinka

PHOENIX CONTACT 51PHOENIX CONTACT50



NewNNNNNNeNeNeNNNeNNeNNNNNNeNeNNeNNNNNNNNNNNeeeeeeeeeNNNeNeNeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Bezpečnostné riadenie s PLCnext technológiou

Riadenie PLCnext RFC 4072S

PLC je vybavené výkonným dvojjadrovým Intel® Core ™ i5 

procesorom. Vykonávajú sa výpočty týkajúce sa bezpečnosti 

dvoma nezávislými CPU, ktoré sú založené na rôznej 

architektúre. Z tohto dôvodu je vhodný pre aplikácie s vysokou 

pridanou  hodnotou na bezpečnostné požiadavky podľa SIL 3 

a PL e. Riadiaci systém je orientovaný na bezpečnosť a používa 

najnovší  program PROFIsafe, V2.6.1, pre systémy PROFINET 

a PROFIsafe.

PLCnext technológia

Používajte preferované programovacie jazyky

a programovacie prostredie, open source 

softvér a aplikácie. Rozšírte svoj potenciál, 

teraz aj prostredníctvom PLCnext Store.

Vysoký výkon

Použitie dvojjadrového procesora Intel® Core 
™ i5 a dva výkonné procesory založené na 

ARM architektúre umožňujú jeden z najlepších 

výkonov na trhu.

Integrovaná bezpečnosť

Zaistite bezpečnosť svojich strojov s použitím 

diverzifikovaných CPU, ktoré podporujú do 

300 zariadení PROFIsafe. Vďaka PLCnext 

Engineer môžete naprogramovať štandardy 

a bezpečnostné aplikácie iba v jednom 

vývojom prostredí.
   phoenixcontact.com/plcnext

Otvorená a bezpečná automatizácia
Programovanie inteligentných riešení
Riešenie náročných automatizačných úloh, ochrana ľudí a strojov:

Prvé PLCnext Riadenie, ktoré zjednocuje štandardné a bezpečnostné výpočty na 

jednom zariadení. Ako súčasť otvoreného ekosystému technológie PLCnext je možné 

paralelné programovanie na základe zavedených softvérových nástrojov. Napríklad 

môžete ľubovoľne kombinovať funkcie vyvinuté v súlade s IEC 61131-3 s rutinami 

z C / C ++, C #, a MATLAB Simulink a ich zlúčením vytvoríte kompletný systém.
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Kybernetická bezpečnosť a VPN

CLOUDová brána

Manažovateľné switche

Funkčná bezpečnosť

V/V moduly Moderné systémy hlásenia

Priemyselný Ethernet

Funkčná bezpečnosť IP67

V/V systémy, prvky sieťovej infraštruktúry
Komunikácia a prenos dát sú v súčasnosti základnou súčasťou každého 

priemyselného segmentu, pretože ich pomocou sa zaisťuje nielen zber dát 

a informácií, ale aj riadenie celých výrobných liniek a zariadení. Prenos dát 

je možné urobiť mnohými spôsobmi.

V súčasnosti používané zbernicové systémy vyžadujú značnú rozmanitosť v prepojení, 

počnúc sériovou komunikáciou cez ethernet až po optickú kabeláž a bezdrôtovú 

komunikáciu. Prevod, prispôsobenie a rozdelenie dátových signálov je každodennou 

úlohou, v riešení ktorej vám výrobky sieťovej infraštruktúry a funkčnej bezpečnosti 

spoločnosti PHOENIX CONTACT budú užitočným pomocníkom.
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Dátové konektory FO pre

inteligentné energetické siete

Optické vedenie podľa IEC 61850 

je štandardom v inteligentných 

rozvodniach. Robustné pripojenie 

s vysokou úrovňou EMC ochrany pre 

spoľahlivú funkčnosť. Konektory MPO M17 

slúžia na prenos údajov v reálnom čase.

phoenixcontact.com/m17mpo

Nemanažovateľné prepínače

Sieť Ethernet rastie a kladenie stále nové 

požiadavky na komponenty. Nový rad 

FL SWITCH 1000 ich ideálne spĺňa 

vďaka gigabitovej podpore a stanoveniu 

priorít údajov prenosu. Sú veľmi tenké 

a flexibilné na viacpozičné umiestnenie 

v rozvádzači.

 Webový kód: #2528 

Bezpečnostné smerovače 

pre jednoduché použitie 

zabezpečenia siete

Chráňte svoje siete pred kybernetickými 

útokmi našou základnou úrovňou 

bezpečnostných produktov FL MGUARD 

1100. Inteligentné funkcie, ako napríklad 

Easy Protect Režim a automatický program 

Plug-and-Learn pre vytvorenie pravidiel 

firewallu pomáha chrániť vaše potreby 

bez odborných vedomostí.

 Webový kód: #1270

Komunikatívny a bezpečný
Produkty pre inteligentné siete
Digitalizácia a Priemysel 4.0 sú riešeniami aj pre zložité procesy, ktoré vyžadujú 

obrovské množstvo údajov. Kľúčom sú inteligentné komunikačné štruktúry 

s predpokladom schopnosti extrahovať informácie s pridanou hodnotou, napríklad 

pre preventívnu údržbu alebo pre učenie strojov z týchto údajov. Technológia 

pripojenia, kybernetická bezpečnosť alebo nové komunikačné technológie - o čokoľvek 

sa jedná, môžete to pripojiť ako svoju aplikáciu do siete a pripraviť ju na budúcnosť.

Brána pre PROFICLOUD

Cloud IoT Gateway integruje nové a aj 

existujúce systémy bez ďalšej inžinierskej 

činnosti. Vďaka jednoduchej integrácii 

procesov sa senzorické údaje o procese 

zhromažďujú, spracúvajú a bezpečne 

sledujú v Proficloude.

 Webový kód: #0949

Single Pair Ethernet (SPE)

Technológia pripojenia s jednoduchým 

zapojením a úsporou miesta, ako 

nový štandard, zaisťuje konzistentné 

ethernetové pripojenie a komunikáciu, 

až po koncovú úroveň. Táto sieťová 

technológia podporuje komunikáciu 

inteligentných zariadení zložité 

priemyselné aplikácie a  IIoT riešenia.

Novinka

Novinka Novinka

Novinka
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Eshop
Pre zjednodušenie procesu objednávania a sledovanie Vašich 

objednávok a zásielok využite výhody nášho eshopu. 

Majte vždy aktuálne informácie o cene a dostupnosti tovaru.

V prípade záujmu o zriadenie eshopu nás neváhajte 

kontaktovať na telefónnom čísle 02/3210 1476 alebo na 

emailovej adrese obchod.sk@phoenixcontact.com.

Vaše výhody

 Jednoduché a intiutívne prostredie eshopu

 Aktuálne informácie o dostupnosti tovaru 

 a nedeliteľných množstvách

 Sledovanie stavu objednávky

 Sledovanie stavu zásielky

 História objednávok

Digitálne nástroje - nové možnosti
Kráčajte s dobou a využívajte naše digitálne nástroje, aby bola Vaša práca ešte 

efektívnejšia. Na našich webových stránkach nájdete množstvo užitočných informácií 

vrátane technických parametrov produktov, 

vhodného príslušenstva, katalógových listov 

a certifikátov. Ak si nie ste istý výberom 

produktu prípadne správnosťou jeho 

konfigurácie, vyskúšajte širokú ponuku online 

konfigurátorov, s ktorými v okamihu nájdete 

riešenie pre akúkoľvek aplikáciu. 

Na našich webových stránka si môžete stiahnuť náš nový bezplatný plánovací 

a označovací softvér PROJECT COMPLETE, ktorý Vám umožní jednoduchým 

a intuitívnym spôsovom navrhnúť a profesionálne označiť či už svorkovnice alebo 

iné komponenty v rozvádzači. V prípade potreby Vám takúto svorkovnicu vieme 

dodať kompletne vyskladanú a označenú.

V obrovskej ponuke označovacieho materiálu Vám 

pomôže zorientovať sa aplikácia Marking System. 

Rozličné filtre zrýchlia výber vhodného značenia 

pre akúkoľvek aplikáciu. Rozmery, technické 

parametre a fotografie produktov sú 

samozrejmosťou. Aplikáciu si môžete bezplatne 

stiahnuť do Vášho telefónu alebo tabletu 

prostredníctvom Google Play Store alebo 

Apple App Store.
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Stále aktuálne, stále pripravené pre vás – tu nájdete všetko o našich výrobkoch, riešeniach a servise:

Program výrobkov

• Puzdrá elektroniky

• Elektronické spínacie prístroje 
a riadenie motora

• Siete Ethernet

• Komponenty a systémy poľnej zbernice

• Funkčná bezpečnosť

• HMI a priemyselné PC

• V/V systémy

• Priemyselné osvetlenie

• Priemyselná komunikačná technika

• Inštalačný a montážny materiál

• Káble a vedenia

• Svorky a konektory dosiek 
plošných spojov

• Značenie a popisovanie

• Meracia, riadiaca a regulačná technika

• Monitorovanie a signalizácia

• Radové svorky

• Reléové moduly

• Ochranné prístroje

• Kabeláž senzorov/aktorov

• Softvér

• Konektory

• Riadiace jednotky

• Zdroje napájania a zdroje
neprerušovaného napájania

• Systémové prepojenie pre riadiace jednotky

• Prepäťová ochrana a odrušovacie filtre

• Nástroje

• Bezdrôtová dátová komunikácia

PHOENIX CONTACT, s.r.o. 

Bratislava, Slovenská republika 

Tel.: +421 232 101 470 

E-Mail: obchod.sk@phoenixcontact.com 

www.phoenixcontact.sk phoenixcontact.sk

1
Radové svorky 

a ich príslušenstvo

5
Zariadenia pre technológiu 

rozhraní a spínania

2
Kabeláž senzorov/aktorov 

a priemyselné konektory

6
Automatizácia, komunikácia, 

kybernetická a funkčná bezpečnosť

3
Systémy značenia pre priemysel, 

náradie a doplnkový sortiment

7
Nabíjacie technológie pre 

elektromobilitu

4
Prepäťové ochrany, napäťové 

zdroje a prístrojové ističe

8
Svorky a konektory do DPS


