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AU TOMATY K A I  MECHATRONIKA

Wśród wspomnianych we wstępie nowości znajdują się złącza, obu-
dowy, komputery przemysłowe i aplikacja ułatwiająca konfigurowa-
nie oraz umożliwiająca wizualizację obudów. Dokonajmy krótkiego 
przeglądu wspomnianych produktów.

Złącza przemysłowe Heavycon
Seria złącz Heavycon Complete z oferty firmy Phoenix Contact zapew-
nia doskonałą szczelność połączenia, aż  do  stopnia ochrony IP69K. 
Dzięki połączeniu odpowiedniej obudowy (do wyboru są aż trzy serie) 
oraz odpowiedniej wkładki stykowej, bardzo łatwo jest uzyskać wła-
ściwe połączenie wtykowe w aplikacji.

Seria standardowa, wykonana z wytrzymałego metalu, obejmuje sze-
roki zakres typów obudów złącz – z dowolnym wyprowadzeniem prze-
wodu oraz różnymi sposobami ryglowania (fotografia  1). Wygodne 
w  użyciu złącze typu Heavycon EVO, wykonane z  tworzywa sztucz-
nego, z  bagnetowym mocowaniem elementu dławiącego, pozwala nie 
tylko na dowolny wybór sposobu wyprowadzenia kabla na ostatnim eta-
pie montażu, ale także przyczynia się do ograniczenia wielkości utrzy-
mywanego magazynu części oraz kosztów magazynowych nawet o 70%. 
Obudowy serii Heavycon Advance z  bezpośrednim ryglowaniem śru-
bami do powierzchni urządzenia/szafy ograniczają koszty dzięki zrezy-
gnowaniu z obudowy gniazda, a także gwarantują wysoką szczelność jak 
i wytrzymałość.

Poszczególne komponenty mogą być dobierane indywidualnie, ela-
stycznie modyfikowane, rozszerzane lub wymieniane. Obudowy Stan-
dardowe złącza Heavycon (z metalu) oraz EVO (z  tworzywa) są kom-
patybilne z powszechnie stosowanym systemem przemysłowym. Obu-
dowa Heavycon jest „EMC-ready” dzięki zastosowanym uszczelkom 
przewodzącym. Wystarczy zastosować wraz z nimi dławnice z przyłą-
czem ekranu i w szybki sposób uzyskać połączenie zabezpieczone przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi. Wszystkie obudowy złącz pasują 
do standardowych wycięć panelowych.

Nowości z firmy Phoenix Contact
Firma Phoenix Contact jest bardzo dobrze znana automatykom i  integratorom systemów 
przemysłowych. Oferowane przez nią produkty są  funkcjonalne i  o  bardzo dobrej jakości. 
Na  początku tego roku firma poinformowała o  nowościach wprowadzonych do  programu 
produkcji.

Dodatkowe informacje
Phoenix Contact Sp. z o.o
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław
tel. +48713980410, www.phoenixcontact.com

Fotografia 1. Seria złącz Heavycon Complete

Fotografia 2. Przykręcane obudowy gniazd dla wkładek SMD i THR
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Przykręcane obudowy gniazd 
dla wkładek SMD i THR
Producent rozszerzył linię obudów gniazd M12 dodając do niej elementy 
montowane od  strony wnętrza urządzenia i  mocowane za pomocą 
nakrętki zewnętrznej (fotografia 2). System dwuczęściowych złącz M8 
i  M12 łączy łatwość automatycznego montażu/lutowania wkładki sty-
kowej oraz pewność mechanicznego połączenia wtyku ryglowanego 
w obudowie gniazda. Nowe, przykręcane obudowy pozwalają na zasto-
sowanie na  jednej płytce różnych typów wkładek (montaż przewle-
kany z  lutowaniem rozpływowym, tradycyjne lutowanie na  fali, mon-
taż powierzchniowy) przy zachowaniu identycznego odstępu od frontu 
urządzenia. Ułatwione w ten sposób zostają wszelkie modyfikacje goto-
wego urządzenia bez konieczności drastycznych zmian w projekcie. Sze-
roki zakres typów wkładek pozwala na zaspokojenie większości potrzeb 
konstrukcyjnych a stabilne mocowanie obudowy gniazda na urządzeniu 
gwarantuje szczelność oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Wariant M8 dostępny jest ze  standardowym gwintem, natomiast 
wariant M12 dodatkowo z  gwintem M12 Speedcon pozwalającym 
na ekspresowe (zaledwie pół obrotu części moletowanego wtyku) ryglo-
wanie połączenia.
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