
Relais voor elke toepassing
Alles voor optimale schakelingen



Schakel nu over
Laat u inspireren door technologisch toonaangevende producten en bied elke uitdaging 
het hoofd. Met het brede schakelmoduulprogramma van  Phoenix  Contact bieden wij u 
voor elke toepassing een optimale oplossing.

Beschikbaarheid van de installatie
Voorkom kostbare uitvaltijden met de slimme 
schakelmodulen van Phoenix Contact en 
verhoog daardoor de beschikbaarheid van uw 
installatie.

Meer informatie 
met de webcode
In deze brochure treft u webcodes aan: een hekje gevolgd door 
een viercijferig getal.

 Webcode: #1234 (voorbeeld)

De code leidt u snel naar meer informatie over de betreff ende 
producten op onze website.

Zo eenvoudig is het:
1. Phoenix Contact-website bezoeken
2. # plus het getal in het zoekvenster invoeren
3. Direct meer informatie en productvarianten zichtbaar

Zoeken

Of gebruik de link:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

2 PHOENIX CONTACT



Ruimte besparen
Reduceer de benodigde ruimte door innova-
tieve technologieën. Phoenix Contact biedt 
u een omvangrijk assortiment producten met 
geringe bouwbreedte.

Eenvoudige handling
Profiteer van de mogelijkheden voor eenvou-
dige uitbreiding, aanpassing en parametrering 
alsmede logicaprogrammering en koppeling 
aan besturingen.

Tijd besparen
Verkort de inbedrijfstellings-, installatie-  en 
servicetijden door moderne bedradingscon-
cepten met uiteenlopende aansluittechnieken.
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Product- en technologie-knowhow 
uit één hand
Bij Phoenix Contact zijn alle componenten voor uw schakelkast verkrijgbaar. Van relais- 
en logicamodulen tot hybride motorstarters – profi teer van de doordachte  voordelen 
uit ons brede schakelmoduulprogramma.
en logicamodulen tot hybride motorstarters – profi teer van de doordachte  voordelen en logicamodulen tot hybride motorstarters – profi teer van de doordachte  voordelen 
uit ons brede schakelmoduulprogramma.uit ons brede schakelmoduulprogramma.

Zeer compact besturen 
en schakelen
PLC logic combineert relais- en analoge 
modulen met logicafuncties en intuïtieve 
software.

Meer informatie hierover vindt u op 
pagina 6.

Krachtig en 
gunstig geprijsd
Voor welke toepassing of voor welke 
branche u ook relaismodulen zoekt: 
PLC-INTERFACE biedt u de beste 
oplossing.

Meer informatie hierover vindt u op 
pagina 6.

Voor een hoge beschik-
baarheid van de installatie
Met EMD-bewakingsrelais detecteert u 
afwijkingen van belangrijke installatiepara-
meters in een vroeg stadium.

Meer informatie hierover vindt u op 
pagina 8.
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Eenvoudige handling
Met RIFLINE complete realiseert u alle 
standaardrelaistoepassingen.

Meer informatie hierover vindt u op 
pagina 7.

Beproefde veiligheid
Innovatieve en betrouwbare techniek, 
jarenlang beproefd. Onze PSR-veilig-
heidsmodulen vormen uw garantie voor 
functionele veiligheid.

Meer informatie hierover vindt u op 
pagina 9.

Motoren intelligent 
schakelen
Met de compacte CONTACTRON-
hybride motorstarters kunt u motoren 
snel en betrouwbaar schakelen en 
omkeren.

Meer informatie hierover vindt u op 
pagina 7.

Perfecte timing
ETD-tijdrelais zorgen voor 
een nauwkeurig tijdsverloop.

Meer informatie hierover vindt u 
op pagina 8.
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Overzicht van het schakelmoduulprogramma

Zeer compacte relaismodulen – 
smal en krachtig

Het relaissysteem PLC-INTERFACE van 
Phoenix Contact is de krachtige interface 
tussen besturing en installatieperiferie. Het 
moderne behuizingsconcept combineert een 
hoog bedieningscomfort met een effi  ciënte 
werking.

Uw voordelen
• omvangrijk productenprogramma met 

speciale uitvoeringen voor specifi eke 
applicaties

• optimalisatie van de installatiekosten door 
veelzijdige toebehoren

• 6,2 mm smal met steekbaar elektrome-
chanische en solid-state-relais

• push-in-, veerdruk- of schroefaansluit-
techniek

• logicafuncties door uitbreiding met 
PLC logic

Programmeerbaar logica-
relaissysteem – zeer compact 
schakelen en besturen

In de markt voor logicamodulen voegt het 
logicarelaissysteem PLC logic voor het 
eerst logica-, interface- en veldaansluitni-
veau in één oplossing samen. Zo schakelt 
en bestuurt u I/O-signalen met slechts één 
compact systeem.

Uw voordelen
• gebaseerd op PLC-INTERFACE
• fl exibele kanaalopbouw - in- of uitgangen 

naar keuze met relaismodulen- of analoge 
modulen op een breedte van slechts 
50 mm

• eenvoudige projectrealisatie met de intuï-
tief te bedienen gratis software Logic+

• draadloos bedienen en visualiseren via 
Bluetooth-adapter en de gratis PLC 
logic-app

 Webcode: #0688

 Webcode: #1104

Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
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Industrieel relaissysteem – 
van koppelrelais tot de 
vervanging van compacte 
magneetschakelaars

Met het steekbare industriële relaissysteem 
RIFLINE complete realiseert u alle stan-
daard relaistoepassingen. Ongeacht of u 
signalen wilt scheiden, vermenigvuldigen of 
versterken. Het volledig steekbare relaissys-
teem maakt een hoge beschikbaarheid 
van machines en installaties mogelijk. Het 
toepassingsbereik reikt van koppel- en tijd-
relais tot aan de vervanging van compacte 
magneetschakelaars.

Uw voordelen
• eenvoudige handling dankzij een modern 

bedradings- en potentiaalverdelingscon-
cept

• eenvoudige uitbreiding tot tijdrelais door 
steekbaar functiemoduul

• als compleet moduul of als modulair 
systeem leverbaar

Hybride motorstarters –
doordacht schakelen en 
betrouwbaar beveiligen

Met de compacte en optioneel koppelbare 
hybride motorstarter kunt u motoren veilig 
en betrouwbaar schakelen. Het productas-
sortiment van de hybride motorstarters 
bestaat uit directe en omkeermotorscha-
kelaars die met verschillende functies, zoals 
nood-uit en motorbeveiliging, verkrijgbaar 
zijn.

Uw voordelen
• minder benodigde ruimte door het smalle 

design: 22,5 mm bouwbreedte
• eenvoudige bedrading dankzij geïntegreer-

de vergrendelingsschakeling en bekabeling 
van de belasting

• tot 10 keer langere levensduur dankzij 
"besparend" schakelen met de 
CONTACTRON-hybride technologie

• veilig afschakelen door geïntegreerde 
Safety-functie tot SIL 3 en PL e

 Webcode: #0695

 Webcode: #0568
CONTACTRONCONTACTRON

HYBRID
TECHNOLOGY

Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
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Tijdrelais – 
slank en universeel

ETD-tijdrelais van Phoenix Contact zorgen 
voor een nauwkeurig tijdsverloop. Eenvou-
dig te confi gureren en snel aan te sluiten. U 
heeft voor uw tijdregeling de keuze uit drie 
productfamilies.

Uw voordelen
• exacte instelling van milliseconden tot 

meerdere dagen
• direct en comfortabel instellen van 

 parameters via de behuizingsfront
• wereldwijde toepassing van de multifunc-

tionele tijdrelais met voeding met breed 
ingangsbereik

• foutmelding en gericht uitschakelen dank-
zij potentiaalvrije wisselcontactuitgangen

Bewakingsrelais – 
compact en veelzijdig

Voor een passend bewakingssysteem biedt 
Phoenix Contact twee moduulfamilies aan. 
De compacte bewakingsrelais EMD-BL zijn 
optimaal geschikt voor eenvoudige bewa-
kingstaken. De multifunctionele EMD-be-
wakingsrelais bewaken zowel elektrische als 
fysieke installatieparameters.

Uw voordelen
• effi  ciënte installatiebeveiliging met betrek-

king tot voordelige bewakingssystemen 
met talrijke functies

• verhoging van de beschikbaarheid van 
de installatie als gevolg van permanente 
bewaking

• fouten al in de beginfase herkennen door 
fi jnmazige grenswaarde-instellingen korte 
reactietijden

 Webcode: #1106

 Webcode: #1105 Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
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Veiligheidsmodulen –  beproefde 
veiligheidstechniek

Indien u in uw machine een beperkt aantal 
veiligheidsfuncties nodig heeft, dan vormen 
onze PSR-veiligheidsmodulen met beproefde 
veiligheidstechniek een optimale oplossing. 
Wij bieden voor elke veiligheidsfunctie een 
passend moduul: veilige koppelrelais, veilig-
heidsrelais, multifunctionele veiligheidsrelais 
alsmede relais voor toerental- en stilstand-
controle.

Uw voordelen
• veelzijdig toepasbaar – voor elke functie 

de optimale oplossing
• betrouwbaar dankzij beproefde 

 veiligheidstechniek
• snelle installatie en inbedrijfstelling met 

comfortabele aansluittechniek
• ruimtebesparend dankzij de smalle 

 bouwvorm

Koppelrelais met gedwongen 
contacten – universeel 
toepasbaar

De koppelrelais met gedwongen contacten 
van Phoenix Contact zijn basismodulen voor 
de 1-kanaals aansturing. De koppelrelais 
dienen voor galvanische scheiding, vermo-
gensversterking en contactverveelvoudiging.

Uw voordelen
• zeer hoge veiligheid met gedwongen 

contacten volgens EN 50205
• betrouwbare signaaluitwisseling tussen 

twee systemen met retourmeldingsfunctie

 Webcode: #0494

 Webcode: #1407

Designed by PHOENIX CONTACT

Relay Technology

Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology
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Technologieën die inspireren
Wie vanuit technologisch oogpunt gezien een toonaangevende rol wil spelen, dient een 
bijdrage te leveren aan het zichtbaar maken van actuele trends en ontwikkelingen. Voor 
Phoenix Contact vormen innovaties een brug naar de toekomst. Blijf op de hoogte: 
maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

10 PHOENIX CONTACT



CONTACTRON
HYBRID

TECHNOLOGYDesigned by PHOENIX CONTACT

Relay Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Universeel van het veld tot aan de 
besturing
Met de push-in-aansluittechniek van 
Phoenix Contact sluit u uw complete 
applicatie eenvoudig en betrouwbaar aan. 
Push-in – de nieuwe aansluitsensatie.

Het schakelen van motoren 
opnieuw gedefi nieerd
De CONTACTRON-hybride motorstarter-
technologie combineert de slijtvaste halfgelei-
dertechnologie met robuuste relaistechniek. 
Alle omkeercontactorfuncties op een breedte 
van slechts 22,5 mm.

Ontwikkeld om te veranderen
Het is ons team gelukt te realiseren wat on-
mogelijk leek: minder benodigde ruimte, lager 
energieverbruik en maximale beschikbaarheid 
van het systeem gecombineerd in een ex-
treem smal, maar krachtig elementair relais.
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PHOENIX CONTACT NV/SA 
Minervastraat 10-12
B-1930  Zaventem
Tel.: 02-7 23 98 11
Fax: 02-7 25 36 14
sales@phoenixcontact.be
phoenixcontact.be

Ons volledige productenprogramma vindt 
u op:

phoenixcontact.be

Wereldwijd in dialoog met klanten en partners
Phoenix Contact is een wereldwijde marktleider met hoofdkantoor in Duitsland. De 
ondernemingsgroep staat voor toekomstgerichte componenten, systemen en oplos-
singen op het gebied van elektrotechniek, elektronica en automatisering. Een wereld-
wijd netwerk in meer dan 100 landen met 14.500 medewerkers garan-
deert de essentiële nabijheid bij de klant.

Met een breed en innovatief productassortiment bieden 
wij onze klanten toekomstgerichte oplossingen voor 
uiteenlopende applicaties en industrieën. Dat geldt 
met name op het gebied van energie, infrastruc-
tuur, procestechniek en fabrieksautomatisering.

wijd netwerk in meer dan 100 landen met 14.500 medewerkers garan-wijd netwerk in meer dan 100 landen met 14.500 medewerkers garan-

Met een breed en innovatief productassortiment bieden Met een breed en innovatief productassortiment bieden 
wij onze klanten toekomstgerichte oplossingen voor wij onze klanten toekomstgerichte oplossingen voor 
uiteenlopende applicaties en industrieën. Dat geldt uiteenlopende applicaties en industrieën. Dat geldt 
met name op het gebied van energie, infrastruc-met name op het gebied van energie, infrastruc-
tuur, procestechniek en fabrieksautomatisering.tuur, procestechniek en fabrieksautomatisering.
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