
Oplossingen voor de toekomst
‘All Electric Society’: onze toekomstvisie is een antwoord op 
de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat, de strijd tegen de 
klimaatverandering en het garanderen van duurzame ontwikkeling op basis 
van technische perspectieven: 

1. De visie van de “All Electric Society” beschrijft een wereld waarin duurzame   
 elektrische energie als primaire vorm van energie wereldwijd voldoende en volledig  
 economisch beschikbaar zal zijn.

2. De basis hiervoor is de elektrificatie, netwerkvorming en grootschalige   
 automatisering van alle sectoren van de economie en de infrastructuur.

3. Met haar producten, oplossingen en expertise op het gebied van digitalisering stelt  
 Phoenix Contact de industrie en de maatschappij in staat om deze transformatie  
 naar een duurzame wereld met lange termijn groeivooruitzichten voor iedereen te  
 versnellen.
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Phoenix Contact is een wereldwijd 
actief, internationaal toonaangevend en 
onafhankelijk opererend familiebedrijf dat 
wereldwijd een grote verscheidenheid 
aan markten en klanten in de utiliteits-, 
industrie- en infrastructuursector bedient.

Phoenix Contact kijkt terug op een 
innovatiegeschiedenis van bijna 100 jaar en 
schrijft vandaag de dag de toekomst van 
industriële digitalisering met hoogwaardige 
oplossingen en diensten. Haar missie is 
het creëren van vooruitgang door middel 
van innovatieve en inspirerende innovaties 
met duidelijke waarde proposities, het 

leveren van een bijdrage aan lokale 
gemeenschappen en het creëren van 
een lonende werkomgeving voor haar 
medewerkers. 

De wortels van Phoenix Contact 
liggen in Duitsland. Ons hoofdkantoor 
is gevestigd in Blomberg, Duitsland. 
Oorspronkelijk opgericht in Essen in 
1923, is ons bedrijf in de loop der jaren 
gegroeid. Dit geldt niet alleen voor de 
productie en de technologie, maar ook 
voor de verscheidenheid aan producten en 
bedrijfsonderdelen.
Als technologie de sleutel tot de oplossing 

is, dan is Phoenix Contact een belangrijke 
speler. Daarom lopen we altijd voorop 
in de technologie en maken we gebruik 
van de mogelijkheden voor duurzame en 
hernieuwbare ontwikkeling. 

Vandaag de dag is Phoenix Contact 
actief in alle sectoren waar 
“intelligente” oplossingen 
nodig zijn, zoals energie, 
infrastructuur, 
bouw, mobiliteit en 
industrie.

CertificatenEen teken van kwaliteit
Kwaliteit is essentieel. Wij streven ernaar om in alle opzichten 
aan deze eis te voldoen. Onze talrijke certificaten bewijzen dat u 
kunt vertrouwen op onze producten, oplossingen en diensten.

100 JAAR INNOVATIE



  Phoenix Contact  
 Group

Twintig bedrijven behoren tot de Phoenix 
Contact Group. Elk van hen streeft een 
duidelijke missie na: het bieden van de best 
mogelijke oplossing voor elektrotechnische 
en automatiseringstaken met innovatieve 
producten en technologieën. 

Phoenix Contact heeft productiefaciliteiten 
in 11 landen over de hele wereld: China, 
Duitsland, VS, Griekenland, India, Polen, 
Rusland, Zweden, Zwitserland, Taiwan, 
Turkije.

ONZE VAKGEBIEDEN  & DOCHTERONDERNEMINGEN

Perle Systems (CA)
Phoenix Contact E-mobility
Phoenix Contact Innovation Ventures
Protiq
Pulsotronic

Device
Connectors

Phoenix Contact Connector Technology Phoenix Contact Identification
Phoenix Contact Power Supplies
Pressmaster (SE)
SKS Kontakttechnik

Etherwan System (TW)
NSE AG (CH)
Phoenix Contact Combinations
Phoenix Contact Cybersecurity
Phoenix Contact Energy Automation
Phoenix Contact HMI-IPC Technology
Phoenix Contact Software
Sysmik

Industrial Components and 
Electronics

Industry Management and 
Automation

E-Mobility, Innovation 
Ventures, Protiq

  Phoenix Contact   
 België

We zijn al 25 jaar aanwezig in België met 
een team van 50 medewerkers. 

Onze kracht ligt in de combinatie van twee 
werelden: de kracht van een nog steeds 
in familiebezit zijnde Duitse multinational 
in combinatie met de flexibiliteit van een 
lokale Belgische KMO.

Onze specialisten in Zaventem 
ondersteunen u met hun kennis van 
producten, componenten, systemen, 
cloud-gebaseerde digitale oplossingen 
en diensten tot aan specifieke 
ontwikkelingen. Van netbeheer tot 
intelligente automatiseringsoplossingen, 
van gebouwautomatisering en 
besturingssystemen, van besturing tot 
sensoren.

  Phoenix Contact  
 Internationaal

De snelste manier om Phoenix 
Contact te bereiken is via onze lokale 
dochterondernemingen. Als wereldspeler 
zijn we over de hele wereld thuis. Omdat 
er internationaal vraag is naar onze 
producten en diensten, zijn we daar 
waar onze klanten ons nodig hebben. 50 
dochterondernemingen over de hele wereld 
bieden deskundig advies en een snelle 
leveringsservice.
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Enkele gegevens

Omzet: 
2,5 miljard euro (2019)

17 600 medewerkers

Jaarlijkse investeringen:
8% van de omzet 

(gebouwen, machines en uitrusting)

Aandeel van R&D:
7% van de omzet

Core Business Areas New Business Fields


