YENİLİKLER 2015

Başarıya götüren yenilikler

YENİLİKLER 2015 – Başarıya götüren
yenilikler
Misyonumuz yenilikçi ve ilham veren çözümlerle gelişim sağlamaktır.
Buna ulaşmak için firmanın birçok teknolojik alanda uzman olması gerekir.
Uzmanlarımız temel araştırmalar gerçekleştirmekte ve ürünleri yüksek kaliteli
seri üretime hazır hale getirmektedir. Sonuç günümüzde ve gelecekte
endüstride daha yüksek emniyet ve süreklilik sağlayan çözümler olmaktadır.

“Yenilikler imkansız görüneni zorlayarak,
deneyerek, cesaret ederek ve ayrıntılara dikkat
ederek yaratılır.”

Buna bir örnek benzersiz 6 mm'lik emniyet rölesidir: Bu yenilikçi röle
force-guided kontakları son derece yüksek bir performans seviyesi ve
minimum genişlikle birlikte sunmaktadır. Böylece bu anahtarlamalı emniyet
cihazları bağlanan iletkenler kadar ince olabilmektedir.
Phoenix Contact'ın röle teknolojisini ve daha birçok yenilikçi çözümlerini
keşfetmek için okumaya devam edin.
İyi okumalar!

Yenilikler 2015 hakkında çevrimiçi bilgi alın. Bunun için bu broşürdeki web
kodlarını Phoenix Contact web sayfasındaki arama alanına girmeniz
yeterlidir.
Veya Yenilikler 2015'i tabletinizden PHOENIX CONTACT Magazines
uygulamasıyla interaktif olarak keşfedin.

Bu yenilikte önceki başarıların
katkısı var.
Ekibimiz imkansız görüneni başarıp, son derece ince, force-guided kontaklı yüksek
performanslı bir rölede düşük yer ihtiyacı, düşük enerji tüketimi ve yüksek sistem
sürekliliği elde edilmiştir.

Download from
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Benzersiz kalıp teknolojisiyle yüksek
temas güvenliği için hassas montaj

Relay Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

yeni
6 mm'de hassasiyet

Simetrik mıknatıs sistemi sayesinde
mekanik zorlanmada mutlak dayanıklılık

Force-guided kontaklı yeni elemanter röle
birçok teknolojik ayrıntıyla öne çıkar ve emniyet
teknolojisinin olması gerektiği kadar güvenilirdir.

Sağlam çelik yaylar sayesinde tüm işletme
ömrü boyunca sabit kontak kuvveti

Yedekli diyagnostik konseptiyle
maksimum güvenilirlik

Optimum tasarlanmış güç
kontağıyla kısa devreden
etkilenmez

Motorun patentli çalışma prensibi
sayesinde minimum güç tüketimi

EN 50205 standardına göre
kanıtlanmış forced guidance ile
fonksiyonel emniyet
0.5 mm'den fazla güvenli
kontak alanı ile maksimum
dielektrik dayanım

Emniyet rölesi modüllerinin gelişimi müşteri
uygulamalarında optimum çözümün önünü
açmaktadır
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Yüksek kaliteli ürünlerin temelini fizik ve
elektrik mühendisliğindeki temel araştırmalar
oluşturur.

Tasarım ve mühendislik optimum kullanım ve
kolay montaj sunan ürünler yaratır

“Yenilikler her ayrıntıda
usta olanlardan çıkar.”

Simülasyon teknolojisi ve tolerans analizi
maksimum güvenilirliğin temelidir

Parça teknolojisi, enjeksiyon kalıp ve metal
işleme üründe maksimum hassasiyet sağlar

Üretim teknolojisi ve makine imalatı
maksimum sürekliliğin temel
komponentleridir
PHOENIX CONTACT
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İnce emniyet röleleri –
6 mm'de tam performans
PSRmini pazardaki en ince emniyet rölesidir: 6 ve 12 mm genişliğinde olup forceguided kontaklar sayesinde kanıtlanmış emniyet sunar. Emniyet röleleri daha önce
sığmadıkları yerlerde kullanılabilir. Kapsamlı ürünlerimizle hassas emniyet
çözümünüzü kendi uygulamanızda yaratın.

Proses endüstrisi için
emniyet kuplaj röleleri

Relay Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

• Emniyet bazlı açma ve kapama
• Birçok proses kontrol sistemiyle uyumlu
• Hızlı ve kolay diyagnostik
Web kodu: #0507

yeni
6 mm gelişmiş röle teknolojisi
Force-guided
kontaklı yüksek
performanslı
elemanter röleler

Yeni emniyet rölelerinin kalbinde force-guided
kontaklı yeni elemanter rölemiz yer alır:

Makine imalatı için
emniyet röleleri

• 6 A'e kadar anahtarlama kapasitesi
• Çift diyagnostik kontağı sayesinde daha yüksek
süreklilik
• Tehlikeli bölgeye kadar montaj

• PL e'ye kadar tüm yaygın
emniyet fonksiyonları için
• Tüm emniyet sensörleriyle uyumlu
• Tek ve çift kanallı tasarım
Web kodu: #0495

6A

Kapsamlı ürün gamı
• İnce 6.8 ve 12.5 mm muhafaza içinde 28
ürün
• Push-in yaylı bağlantı ve vidalı bağlantı
• Birden üçe kadar kumanda devresi
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yeni

Aşırı gerilim koruma yeniden yaratıldı –
sistemlerinizin hatasız çalışması için
Enerji hatlarına yönelik yıldırım ve aşırı gerilim koruma artık son derece güçlü olup
mükemmel dayanım özellikleri sunar. Bu art akımsız ark eleman yeni Güvenli Enerji
Kontrolünün kullanılmasıyla mümkün olmuştur. Yeni SEC serisinin, geçmeli ve
kompakt tasarımı sayesinde maliyeti düşük ve montajı kolaydır.

Her uygulama için doğru çözüm:

Tip 1 yıldırım arestörü
690 V'a kadar sistem gerilimleri için,
art akımsız ark elemanı.

yeni
Art akımsız ark elemanı
Kıvılcım aralığı SEC
teknolojisinin kalbidir. Bu devrim
niteliğindeki teknoloji arestörleri
koruyarak kullanım ömürlerini
arttırır.

Web kodu: #0496
Tip 1 + 2 yıldırım ve
aşırı gerilim arestörü
Art akımsız kıvılcım aralıklı benzersiz
kombine arestör.

Güvenli Enerji Kontrolü
teknolojisi
Güvenli Enerji Kontrolü veya kısaca SEC
dayanıklı ve güçlü yapısıyla, yıldırım ve aşırı
gerilim korumasının temelidir. Ark elemanı art
akımlarını önler. Bu durum sistemi, sigortaları
ve özellikle arestörleri korur. Birçok uygulamada
ayrı bir arestör sigortası kullanılmasına gerek
kalmaz.
Geçmeli tasarıma sahip kompakt arestörler
bakım işlerini basitleştirir.

Tip 2 aşırı gerilim
koruma cihazı

PHOENIX CONTACT tasarımı

Çok ince yapı içinde
50 kA'e kadar kısa
devre dayanımı.

yeni
Tip 1 sigortalı yıldırım
arestörü
Entegre sigortalı ve ark
elemanlı ilk geçmeli tip
arestör.
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Entegre sigorta montaj süresini
kısaltır ve maliyetleri düşürür.
Tip 3 cihaz koruması
AC/DC uygulamalara uygun,
entegre sigortalı.

PHOENIX CONTACT
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yeni

Dayanıklı güç kaynakları –
makine imalatı için ideal

Daha yüksek sistem sürekliliği için
cihaz devre kesicileri
Maksimum fonksiyon, minimum toplam
genişlik, yüksek emniyet: çok kanallı
elektronik cihaz devre kesicileriyle
devrelerinizi aşırı yük ve kısa devre akımlarına
karşı koruyun.

TRIO POWER güç kaynaklarının yeni nesli makine imalatı için idealdir. Tüm
fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım bu sektördeki zorlu gereksinimlere mükemmel
uyum sağlar. Son derece sağlam elektriksel ve mekanik tasarıma sahip güç kaynakları
zorlayıcı ortam koşullarında yüklerin güvenle beslenmesini sağlar.

Dört ve sekiz kanallı cihazlar alet
kullanmadan hızlı şekilde monte edilir ve
kolayca ayarlanır.
Web kodu: #0498

Maksimum esneklik

Web kodu: #0497

yeni

• -25°C ila +70°C arasında geniş
sıcaklık aralığı, ayrıca -40°C'de
güvenilir cihaz başlatma
• Tüm yaygın AC ve DC şebekelerde
kullanım için geniş aralıklı giriş
gerilimi
• Kapsamlı onay paketi
• 24 - 28 V DC ayarlanabilir çıkış
gerilimiyle gerilim düşümlerinin
kompanze edilmesi

Daha yüksek sistem sürekliliği
• Dinamik boost büyük yükleri başlatır ve bunu yapmak
için nominal akımın %150'sini beş saniye boyunca sağlar
• Yüksek darbe, titreşim dayanımı ve elektriksel
dayanıklılık için sağlam tasarım
• 1 milyon saatin üzerinde yüksek MTBF (Arızalar Arası
Ortalama Süre) değeri
• DC OK LED’i ve kontak çıkışı ile durum izleme
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Uygun maliyet
• İnce yapısı sayesinde kumanda
panosunda yer kazandırır
• Push-in bağlantılı hızlı ve kolay montaj
sayesinde zaman tasarrufu sağlar

• Nominal akım yardımı nominal akımların
ayarlanmasını kolaylaştırır ve optimum
sistem koruması sağlar.
• Düşük ve aşırı gerilimler algılanır, yükler
güvenli şekilde devre dışı bırakılır.
• Elektronik kilitleme akım ayarlarının
yanlışlıkla değiştirilmesini önler
• Şebeke yönündeki güç besleme kapasitesini
arttırmak için aktif akım sınırlaması

PHOENIX CONTACT
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Uzak kontrol teknolojileri için protokol
dönüştürücüler – uygun maliyetli
haberleşme

Çok sayıda dağıtılmış istasyonu nasıl hızlı ve
kolay konfigüre edebilirsiniz?
Resygate'de tüm dağıtılmış istasyonları tek bir lokasyondan
konfigüre etmek için kurulu bir yazılım vardır.
Bu anında güvenilirlik kontrolünü de içeren yönlendirilmiş
parametrelendirme ile hızlı ve kolay şekıilde gerçekleştirilir.
Avantajı: devreye alma ve işletmede büyük zaman ve maliyet
tasarrufu sağlar.

Phoenix Contact'ın uzak kontrol teknolojileri örneğin su yönetimi veya enerji
beslemesinde dağıtılmış istasyonları izlemenizi sağlar. Performanslı Resygate protokol
dönüştürücüler çeşitli haberleşme protokollerini dönüştürür ve gruplar. Azalan arayüz
sayısıyla kontrol sisteminizin maliyetinde büyük tasarruf sağlayabilirsiniz.

Web kodu: #0499

IEC 60870-5-101

kontrol odasına
kolayca bağlayın
IEC 60870-5-101

IEC 60870-5-104

• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104

Birçok uzak
kontrol protokolünü..

Modbus/RTU
Kontrol odasında maliyet tasarrufu
sağlar
Modbus/TCP

yeni
Tüm sistem ölçülerine uygun

Birçok istasyon için tek cihaz
Çeşitli dağıtılmış istasyonları birleştirmek ve ağınızı
modernize etmek için Resygate kullanın. Ayrıca alt
ağlar oluşturabilir ve IP adresi alanlarını daha verimli
kullanabilirsiniz.
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Veri hacminize uygun olarak iki cihaz serisi içinden
ideal çözümü seçin: 500 proses değişkenine kadar
Resygate 1000 ve 4000 proses değişkenine kadar
Resygate 3000.

Kontrol sistemine daha az arayüz entegre
ederek Resygate ile büyük maliyet tasarrufu
sağlayın. IEC 60870-5-101/-104'e göre seri
veya TCP/IP haberleşmesiyle gözünüz
sistemlerinizin üzerinde olur.

PHOENIX CONTACT
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IEC 61850 uygulamalarında I/O
sistemlerinden ne beklenir?

IEC 61850 I/O sistemi –
son derece basit bir çözüm
Kumanda panosunda kullanılan dayanıklı Axioline F I/O sistemi enerji endüstrisi
uygulamaları için ideal çözümdür. Yeni bus modülü ve yeni I/O modülleriyle Axioline F
artık IEC 61850 protokolünde de kullanılabilir. Özellikle kolay kullanımın
avantajlarından yararlanın.

Standart IEC 61850 I/O sistemlerine özel gereksinimler
yükler. Kritik sinyalleri iletmeli, çok katı ortam
koşullarına uyumlu olmalı ve standardın gereği olarak
birlikte çalışma şartlarını sağlamalıdır. IEC 61850
Axioline F I/O sistemi bu zor görevler için özel olarak
geliştirilmiştir.

Web kodu: #0500

yeni
IEC 61850 için Axioline F bus modülü
Yeni Axioline F bus modülü enerji
uygulamalarında I/O bilgilerini toplar ve dağıtır.
Bus modülü hem MMS hem de hızlı GOOSE
protokolüyle haberleşir.

Web arayüzü ile hızlı konfigürasyon
Web arayüzü ürüne çevrimiçi kolay erişim sağlar.
Ayrıca kullanıcı dostu konfigürasyon sayesinde
devreye almada zaman kazanırsınız.

yeni
Enerji uygulamalarının özel
gereksinimleri için I/O modülleri

Kapsamlı
Axioline F ürün portföyü
Daha da kompakt istasyon yapısı elde etmek için
izolasyon plakasız esnek çok alçak ve alçak
gerilim modüllerini kombine edin.

• İzolasyon gerilim dayanımı 5 kV
• 220 V DC veya 230 V AC'ye kadar
nominal gerilimler
14 PHOENIX CONTACT
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Programlanabilir şarj kontrolörü –
üst seviye komple çözüm

Akıllı haberleşme ve ağ
entegrasyonu

EV Charge Control Professional karmaşık şarj altyapınız için kontrol çözümü olup AC
veya hızlı DC şarjı destekler. Çok yönlü haberleşme arayüzleri ve esnek programlama
kapasitesi sayesinde şarj istasyonuna gerekli tüm fonksiyonları entegre edebilirsiniz.

• Araç ve şarj istasyonundan enerji
tedarikçilerinin, altyapı ve ağ
operatörlerinin IT sistemlerine
kadar kararlı haberleşme
• Etkin yetkilendirme ve faturalama
süreçleri için Açık Şarj Noktası
Protokolü (OCPP)

Web kodu: #0501

AC veya DC şarj istasyonunun
tümüyle kontrolü
EV Charge Control Professional'ın
işlevleri daha karmaşık şarj istasyonlarını
destekler:
•
•
•
•
•
•

Araçla haberleşme
• Araç ile şarj istasyonu arasında
ISO/IEC 15118'e uygun güç
kablosu üzerinden haberleşme
• DIN SPEC 70121'e göre
Kombine Şarj Sistemi (CCS) ile
uyumlu DC hızlı şarj

yeni
E-Mobilite için
programlanabilir kontrolör
Şarj kontrolörü E-Mobilite'nin
işlevsel gereksinimlerine göre
optimize edilmiştir. Ayrıca
endüstriyel PLC kadar sağlam ve
güvenilirdir.
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Ethernet ve mobil haberleşme
Seri haberleşme
Dijital I/O'lar
Sıcaklık izleme
AC ve DC şarj noktaları
PC Worx'te programlama

E-Mobilite için diğer şarj kontrolörleri

yeni
EV Charge Control
Basic
PCB veya DIN rayı cihazı
olarak bir şarj
istasyonunun temel
işlevlerine sahiptir.

EV Charge Control
Advanced
Ticaret ve endüstri için
yük ve enerji yönetimi
gibi ek fonksiyonlara
sahiptir.

PHOENIX CONTACT
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Push-in bağlantılı marşaling sistemleri –
basit, anlaşılır ve renk kodlu
Phoenix Contact, yenilikçi renk kontrol sistemiyle, kompakt marşaling klemensleri ve
marşaling panelleri sunmaktadır. Bağlantı noktalarının rengi istenildiği gibi seçilerek
sinyallerin hızlı ve güvenilir şekilde kablajı sağlanır.
DIN rayına montaj
Doğrudan rack’lere montaja
alternatif olarak DIN raya
montaj için adaptörler
mevcuttur.

yeni
Önden kolay bağlantı için marşaling klemensleri
• %20’ye varan oranda az yer gereksinimi
• 11 farklı renkle kodlanabilen bağlantı noktaları
• Kolayca erişilebilen test bağlantı noktaları
• Geniş yüzeyli markalama imkanı
Web kodu: #0502

yeni
Modüler yapı için marşaling panoları
• %20'ye kadar daha yüksek sinyal yoğunluğu
• Uygulamada gerekli olan sayıda konnektör
kullanmayı mümkün kılan modüler yapı
• 11 farklı renkle kodlanabilen bağlantı noktaları
• Standart test aksesuarlarıyla uyumlu test noktaları
Web kodu: #0503
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Yaylı yüksek akım klemensleri –
kolay güç kablolaması
Yeni Power-Turn yüksek akım klemensleri 150 mm2'ye kadar kablolar için en hızlı ve
kullanıcı dostu bağlantı yöntemini sağlamaktadır. İletkeni bağlamak için klemensin
üzerindeki kolu tornavida ile döndürün.

Ek alma klemensleri
16 mm2’ye kadar
kesitte kablolarla ek
almak için

Web kodu: #0504

yeni
Yaylı yüksek akım klemensleri
35 - 150 mm2 kesit aralığına yönelik
seri DIN raya ya da doğrudan
montaj yüzeyine monte edilebilir.
Temin edildiğinde açık olan bağlantı
noktaları kablo bağlantısını
kolaylaştırır.

Power-Turn Teknolojisi
Yeni yaylı yüksek akım klemensleri kolay kablo bağlantısı sağlayan patentli
Power-Turn teknolojisiyle donatılmıştır. Büyük iletkenlerin bağlantısı, kol
standart bir tornavidayla hareket ettirilerek sağlanır. Özel baskı yayları ve
prizma şeklinde bağlantı parçası bağlantının titreşimden etkilenmemesini
sağlar.

Kolay köprüleme
Potansiyel dağıtımı için tarak
köprüleri kullanın. Özel tasarımları
sayesinde bağlantı alanına güvenle
takılır ve kablo bağlantısından sonra
kolayca görülebilirler.

309 A
UL 1000 V

PHOENIX CONTACT tarafından tasarlanmıştır.
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Yüksek akımlar için cihaz bağlantısı –
basit ve güçlü
232 A'i gövde sacından PCB'ye taşıyın. Yeni T-LOX hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde
16 - 95 mm2 kesitli kabloları standart bir tornavidayla kolay ve güvenilir şekilde
bağlayabilirsiniz.

Web kodu: #0505

yeni
MKDSP 50 ve MKDSP 95
yüksek akım PCB klemensleri

yeni
TW 50 ve TW 95 yüksek akım
geçiş klemensleri
• İletkeni yerleştirin, klemensi kapatın ve
hepsi bu – işte yeni T-LOX hızlı bağlantı
teknolojisi
• 95 mm2'ye kadar kablo kesitleri
• 232 A'e kadar

• 95 mm2'ye kadar kablo kesitleri
• 232 A'e kadar
• Dalga lehim imkanları sayesinde daha az
montaj işçiliği

Bağlantı tarafında seçim sizin:

232 A

Klasik kablo pabuçları için iletken
bağlantısı.
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Cihazdaki mevcut baralar
üzerinden yer ve maliyet
optimizasyonlu bağlantı.

PHOENIX CONTACT
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Toleransı kompanze eden M12 vidalı bağlantı
– güvenli, hızlı ve benzersiz
M12 bağlantıları hızlı ve güvenli monte edin: yeni IP67 muhafaza vida bağlantıları
üretim toleranslarını 1 mm'ye kadar otomatik kompanze eder.
M12 vidalı bağlantılara takılan 4 - 17-pinli konnektörler sinyal, data ve güç iletimi
için tüm yaygın kodlamalarda mevcuttur.

Web kodu: #0506

≤1 mm

yeni
M12 tolerans kompanze eden
muhafaza vida bağlantısı
Daha kolay olamazdı:
1. M12 vida bağlantısını monte edin
İki parçayı birbirine elle veya otomatik
gereçlerle kolayca kenetleyin.

Sinyaller
A-kodlu 5-pinli
24 PHOENIX CONTACT

Sinyaller
A-kodlu 8-pinli

2. M12 kontak taşıyıcısını ve vida
bağlantısını birleştirin
Muhafazanın vidalı bağlantısı otomatik
dizgideki üretim toleranslarını
kompanze eder.

Sinyaller
A-kodlu 12-pinli

3. M12 cihaz bağlantısını kilitleyin –
hepsi bu!
Bağlantı takılı olmadığı durumda bile
IP67 koruma sınıfındadır.

Sinyaller
A-kodlu 17-pinli

Data
D-kodlu 4-pinli

• 1 mm'ye kadar tolerans
kompanzasyonu
• Takılı değilken bile IP67 koruma
• Renk kodlaması
• 1 - 4 mm sac kalınlığı için

Data
B-kodlu 5-pinli

Data
X-kodlu 8-pinli

Data
Y-kodlu 8-pinli

Güç
S-kodlu 3+PE

Güç
T-kodlu 4-pinli
PHOENIX CONTACT

25

Bağlantı ve otomasyon teknolojisi için 90
küçük ve büyük yeni ürünü keşfedin.

Konnektör ve muhafaza sistemleri için 40
küçük ve büyük yeni ürünü keşfedin.

2015'in yeni ürünlerini çevrimiçi veya PHOENIX CONTACT Magazines uygulamasıyla tabletinizde interaktif olarak keşfedin.

2015'in yeni ürünlerini çevrimiçi veya PHOENIX CONTACT Magazines uygulamasıyla tabletinizde interaktif olarak keşfedin.

Web kodu: #0319
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Download from

Windows Store

Web kodu: #0320

Download from

Windows Store
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Web koduyla daha fazlasını keşfedin
Web kodunu kullanarak internet sayfamızdan ayrıntılı
bilgilere ulaşın. Arama alanına # ve dört haneli
numarayı girin.
#1234

Arama

Ürün gamı
• Tesisat ve montaj malzemeleri
• Kablolar ve hatlar
• PCB klemensleri ve
PCB konnektörleri
• Markalama ve etiketleme
• Ölçme ve kontrol teknolojisi
• İzleme
• Klemensler
• Röle modülleri
• Koruma cihazları

• Sensör/aktüatör kablolaması
• Yazılım
• Konnektörler
• Kontrolörler
• Güç kaynakları ve UPS
• Kontrolörler için sistem kablolaması
• Aşırı gerilim koruma ve parazit
giderici filtreler
• Aletler
• Kablosuz veri iletişimi
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• Aydınlatma ve sinyaller
• Elektronik muhafazalar
• Elektronik anahtarlama cihazları
ve motor kontrolü
• Fieldbus bileşenleri ve sistemleri
• Fonksiyonel Emniyet
• HMI'lar ve endüstriyel PC'ler
• I/O sistemleri
• Endüstriyel Ethernet
• Endüstriyel haberleşme teknolojisi

