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Highlights 2021 
Soluções criativas para um mundo inteligente
No seu percurso rumo a um mundo inteligente, a Phoenix Contact está ao seu 
lado com soluções criativas, produtos e sistemas inovadores. Pode encontrar os 
nossos destaques do ano nesta brochura e, é claro, na internet:  
phoenixcontact.com/highlights
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Com base nos nossos conhecimentos técnicos, já há 
quase 100 anos que desenvolvemos soluções que res-
pondem aos desafios técnicos e económicos dos tempos 
atuais. Por isso, estamos empenhados em lutar contra 
as mudanças climáticas e contribuir ativamente para o 
desenvolvimento sustentável. 

Com esse objetivo, focamo-nos na visão de futuro da 
All Electric Society, a qual dá uma resposta aos grandes 
desafios do nosso tempo, com base em perspetivas 
técnicas. Descreve um mundo, no qual a energia elétrica 
produzida a partir de fontes renováveis está acessível a 
todos como a principal fonte de energia, a nível mundial 
e em quantidade suficiente.

A base é a ampla eletrificação, automação e interligação 
de todos os setores da indústria e de infraestruturas. 
Graças a vários anos de experiência, combinados com 
competências inovadoras ao nível da digitalização, torna-
mos possível que a indústria e as empresas acelerem esta 
mudança. 
Deixe-se inspirar pelas soluções de software, novos 
produtos e tecnologias para alcançar uma maior susten-
tabilidade.
 
Frank Stührenberg, CEO da Phoenix Contact

Energia 
e redes

Automação 
industrial

Mobilidade

Infraestrutura

Automação de 
edifícios
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Produção de energia em rede 
Tudo para a gestão de parques solares 
A visão da All Electric Society baseia-se exclusivamente em fontes de energia renová-
veis como, por exemplo, a fotovoltaica. Oferecemos soluções baseadas em padrões da 
indústria para a operação segura e o fornecimento de energia regulado dos sistemas de 
produção descentralizados.

Graças à tecnologia de automação e ligação inteligente, em combinação com diversas 
ferramentas de visualização, pode registar e avaliar os dados. Do nível de campo à re-
gulação de alimentação, terá acesso a soluções completas e universais para a gestão de 
parques solares.
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O seu especialista em sistemas 
fotovoltaicos
Desde o nível de campo até à visualização dos dados, desenvol-
vemos um conceito dimensionável para uma gestão operacional 
global do seu parque solar. Cada uma destas soluções pode ser 
aplicada individualmente e, se necessário, adaptada às suas neces-
sidades específicas. Em conjunto, formam um conceito completo 
que interage sem necessidade de adaptação das interfaces.

Conectores para 
acumuladores de energia
Conectores para a ligação a bar-
ramentos ou conector de bateria 
para sistemas de acumulação de 
energia até 1500 Volt.

 Código web: #2640

Gestão integrada de 
parques fotovoltaicos
Operação fiável e rentável de siste-
mas fotovoltaicos, compostos por 
caixa de junção de strings, registos 
de dados, estações meteorológicas, 
incl. sensores, regulador de alimen-
tação e ligação do portal.

Ecossistema para a 
automação industrial
PLCnext Technology é o ecossiste-
ma para a automação industrial. 

plcnextstore.com

Pode encontrar tudo sobre o sistema de gestão de parques 
solares em
phoenixcontact.com/solarparkmanagement
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Consumo de energia interligado 
Tudo para a tecnologia de carregamento 
E-Mobility
A par da produção de energia mais limpa, a mobilidade puramente elétrica é um fator 
chave para a All Electric Society. Para estar disponível energia suficiente na hora certa, 
no local certo, os produtores, a rede e os consumidores têm de comunicar entre si. 

Os nossos produtos com software inteligente, compatíveis com a cloud e a comunica-
ção, são a base ideal. A eficiente tecnologia de carregamento transporta a energia para 
o veículo de forma rápida e segura. Assim, somos o seu parceiro competente e prepa-
ramo-lo para a E-mobility do futuro – de forma sustentável, interligada e prática.
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CHARX
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

O seu especialista para a E-mobility
Tudo de um só fornecedor, do cabo de carregamento CCS à 
solução para gestão de carregamento: com CHARX oferecemos-
-lhe um portfólio completo de componentes adequados para a 
tecnologia de carregamento.

Controladores de 
carregamento CHARX 
control modular
Com os nossos controladores de 
carregamento modulares pode 
automatizar e interligar a sua infra-
estrutura de carregamento e aco-
plar esta de forma inteligente com 
tecnologia de edifícios e sistema de 
controlo da rede.

Tomadas no veículo 
CHARX connect
Com as tomadas universais no 
veículo pode eletrificar qualquer 
veículo, desde veículos elétricos 
a veículos comerciais, tornando – 
os compatíveis com High Power 
Charging.

Eletrónica de potência 
CHARX power
Os módulos de carga altamente 
eficientes alimentam as suas esta-
ções de carregamento rápido com 
a energia necessária, podendo ser 
interligados de forma flexível caso 
seja necessário.

Pode encontrar todos os produtos CHARX em
phoenixcontact.com/charx

Proteção contra 
sobretensão 
CHARX protect
Os dispositivos de proteção prote-
gem os postos de carregamento e 
os veículos elétricos ligados contra 
sobretensões provocadas por 
descargas elétricas e operações de 
comutação, aumentando assim a 
disponibilidade dos postos.
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Processos eficientes na construção de quadros 
de comando 
Software de engenharia para o seu planeamento
Falhas no sistema custam tempo ao nível do planeamento, aquisição e produção na 
construção de quadros de comando. Os programas de software, que garantem um 
fluxo de dados constante, contribuem significativamente para a eficiência ao longo de 
todo o processo.

O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planeamento mais eficiente do 
que nunca de componentes individuais, réguas de bornes completas, platines de mon-
tagem equipadas e caixas de junção, bem como a sua encomenda e a transmissão de 
dados contínua para a produção em qualquer local.
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Máxima disponibilidade
Planeie as suas réguas de bornes, platines de 
montagem e caixas de junção em qualquer 
local graças à aplicação online e offline.

Interfaces inteligentes
Utilize interfaces inteligentes para as nossas 
aplicações para a construção de quadros de 
comando e nos seus programas CAE.

Planeamento simplificado
Simplifique o seu planeamento com a ajuda de 
assistentes de engenharia inteligentes.

Software de engenharia clipx ENGINEER:  
suporte do processo para a construção de quadros 
de comando 
Com o clipx ENGINEER conseguimos processos integrados desde 
o planeamento até à sua produção, passando pela disponibilização 
de dados digitais completos. Controle o seu fluxo de trabalho 
através da ligação direta aos sistemas de produção.

 Código web: #2729
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Processos digitais universais 
Bornes para placa de circuitos impressos 
configuráveis
Maior personalização, aquisição simples e elevada disponibilidade: com os bornes para 
placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular pode configurar a sua 
régua de bornes personalizada em apenas alguns passos, para intervalos de tensão até 
1500 Volt. 

Graças a uma cadeia de processos digital completa, da configuração à entrega, disponi-
bilizamos os artigos com a maior flexibilidade e rapidez de sempre.
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Configuração online do bloco de 
ligação
Utilize o configurador online com visualização 
3D altamente eficiente para a configuração 
dos seus bornes para placa de circuitos 
impressos.  

Continuidade digital
Pela primeira vez, encontrará um código QR 
em cada produto, o qual o leva diretamente 
para a página do artigo com todos os dados 
do produto. 

Elevada variação de cor
Selecione entre 25 tons de cores para a 
impressão total ou parcial do seu bloco de 
ligação. A pedido é possível colorir e marcar 
cada polo individualmente.

Até 1500 Volt num bloco de ligação 
Bornes para placa de circuitos impressos da série SPT modular alimen-
tam os seus equipamentos com até 1500 Volt. Configure facilmente o 
seu bloco de ligação: com amplos espectros de cores, a pedido com 
diferentes secções transversais combináveis entre 1,5 e 35 mm² e acesso 
permanente aos seus dados de configuração.

 Código web: #2692
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Ligar num ápice 
Ligação de placa de circuitos impressos operá-
vel por alavanca
Particularmente em aplicações de energias renováveis, a ligação no local rápida, segura 
e confortável é extremamente importante. 

Utilize bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos operáveis 
por alavanca das séries LPT e LPC para a ligação de condutor sem ferramenta. Gra-
ças à posição inequívoca da alavanca e uma força de contacto sempre constante e à 
força de contacto sempre constante, reduz-se ao mínimo o potencial de erro durante 
a cablagem.
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Manuseamento simples
A alavanca de acionamento com cor distinta 
permite uma instalação intuitiva e confortável.

Ligação mais rápida
O princípio de alavanca sem ferramenta 
permite ligar e desligar rapidamente condu-
tores rígidos e flexíveis com e sem terminal 
ponteira.

Aplicação segura
As posições inequívocas da alavanca propor-
cionam uma resposta fiável através do espaço 
de aperto aberto ou fechado.

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos 
operáveis por alavanca
Trazemos uma nova comodidade à ligação de condutor. Os bornes e conectores de encaixe 
para placas de circuitos impressos das séries universais LPT e LPC conjugam a facilidade de 
utilização do acionamento por alavanca com a ligação fiável por mola push-in. Assim, pode 
ligar condutores com secções transversais até 25 mm² de forma rápida e intuitiva.

 Código web: #1833
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Distribuição simples da energia 
Sistema de instalação de encaixe 
Edifícios ou infraestruturas amplos impõem requisitos elevados ao nível da distribuição 
de energia. 

O sistema de instalação IPD é totalmente encaixável e, graças à tecnologia push-in, 
permite a ligação confortável, sem ferramenta de sistemas de fornecimento de energia 
mais complexos. Para uma cablagem particularmente duradoura em ambientes exterio-
res e industriais adversos, com IP67 a sua instalação está protegida contra salpicos de 
água e pó.
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Instalação rápida
A ligação Push-Lock dos conectores permite a 
instalação fácil e rápida de condutores rígidos 
e flexíveis. Abra e feche facilmente o ponto de 
ligação com a alavanca.

Ligação de dispositivo fácil
Os passa-painéis IPD com ligação push-in 
oferecem uma montagem sem ferramenta 
graças ao encaixe direto de condutores rígidos 
e pré-tratados. Com a ajuda do Pusher são 
soltos os condutores já instalados ou ligados 
condutores sem terminal ponteira.

Bloqueio seguro
Para poder trabalhar confortavelmente mes-
mo sob condições difíceis, os conectores IPD 
estão equipados com um sistema de fecho 
rápido. Os conectores encaixam de forma 
clara e segura e oferecem uma proteção fiável 
contra encaixe incorreto.

Supere qualquer desafio
Basta encaixar uma vez e já está ligado de forma segura: 
experiencie uma distribuição de energia simples no campo 
graças ao sistema de instalação de encaixe IPD. Graças à ligação 
push-in no lado do aparelho e à ligação Push-Lock no lado do 
campo pode instalar os conectores e passa-painéis de forma 
confortável e rápida. O sistema de fecho rápido garante a 
montagem simples e segura, mesmo em situações de monta-
gem particularmente difíceis. As ligações Wire-to-Wire podem 
ser implementadas facilmente com conectores nas variantes de 
pino e de tomada.

 Código web: #0541
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Encaixe simples, bloqueio rápido 
Conector push-pull M12
Os conectores M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull garantem uma cablagem 
fácil e ligação de dispositivo compacta. 

Principalmente no caso de condições de espaço limitado e elevada densidade da cabla-
gem, como, por ex., na automação de fábrica, o M12 PUSH-PULL oferece claras van-
tagens ao nível da montagem graças ao encaixe e remoção rápidos dos componentes. 
Graças à estandardização padronizada conforme a IEC-61076-2-010, a gama de produ-
tos é compatível com todos os fabricantes e pode ser aplicada a nível mundial.
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Plug-and-Produce
Com o sistema de bloqueio Push-Pull M12 
pode conectar de forma segura e confortável, 
mesmo em espaços confinados. Desta forma, 
pode poupar até 80% de tempo de instalação 
em comparação com a ligação de parafuso.

Flexibilidade graças 
à compatibilidade
Os conectores embutidos M12 PUSH-PULL 
são compatíveis com encaixe com os conec-
tores roscados M12 e os sistemas de bloqueio 
Push-Pull de outros fabricantes. 

Designs mais compactos
O novo conceito M12 PUSH-PULL permite 
uma integração nivelada no invólucro graças às 
portas M12 embutidas. Desta forma, obtém 
designs de dispositivos mais compactos atra-
vés de uma maior densidade de embalagem.

O novo padrão para a tecnologia de automação
Bloqueio confortável e seguro através do encaixe simples do conector push-pull 
M12. Graças às variantes de pino e tomada pode realizar facilmente a ligação 
de sensores. Implementação simples de ligações de suspensão livre no campo. 
As portas de equipamento em relevo M12 PUSH-PULL permitem a expansão 
simples de conceitos de cablagem já existentes.

 Código web: #1831
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Configuração livre de soluções de indicação/
operação 
Invólucro com ecrãs e teclados
Invólucros eletrónicos com ecrãs e teclados integrados são a chave para uma visualiza-
ção e operação modernas de controladores descentralizados de processos e máquinas. 

Um configurador baseado na web permite-lhe o livre posicionamento dos ecrãs nos 
invólucros, de forma nivelada, e a configuração personalizada dos elementos de coman-
do. De seguida, recebe módulos pré-montados e testados para uma montagem final 
eficiente, respeitando o conceito Plug & Play. 
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Centralizados ou descentralizados
Utilize as nossas diversas soluções de indi-
cação e operação de sistemas de invólucros 
para a visualização e operação, no quadro de 
comando ou no campo.

Tudo de um único fornecedor
Os invólucros, teclados ou ecrãs estão 
perfeitamente coordenados e podem ser 
rapidamente integrados na sua solução de 
invólucros.

Configuração livre
Configure o seu teclado de membrana indivi-
dual de forma rápida e simples. Pode ajustar 
livremente a forma, cor e impressão ao seu 
desejo. 

Soluções de indicação e operação 
individuais
Os invólucros eletrónicos das séries ICS, ME-IO e 
UCS estão agora disponíveis com ecrãs táteis integra-
dos ou ecrãs com teclados de membrana. Configure 
a sua solução individual de invólucro: nós assumimos 
tudo o resto, desde a impressão, passando pelos pro-
cessamentos mecânicos e até à pré-montagem.

 Código web: #2693
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Garantir os melhores processos 
Sistema de disjuntor de proteção personalizável
No atual mundo industrial, os processos otimizados garantem uma operação segura 
das instalações sem tempos de falha e de paragem.

Graças ao inovador sistema de barramentos de base, o sistema de disjuntor de pro-
teção CAPAROC responde aos requisitos de uma alimentação direta permanente. 
Mesmo no caso de uma troca de módulo é garantida a alimentação ininterrupta dos 
consumidores paralelos, mantendo todo o sistema em operação, sem interrupções.
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Padrão personalizável
O sistema com futuro: graças a uma grande 
seleção de módulos individuais e muitas pos-
sibilidades de combinação irá conseguir criar a 
sua solução personalizada.

Utilização simples
Operação particularmente fácil graças à mon-
tagem sem ferramentas, instalação sem inter-
rupções e estado operacional transparente.

Design-in intuitivo
Claramente simples: com o configurador 
online pode criar exatamente o sistema que 
precisa. Os serviços digitais adequados irão 
ajudá-lo, entre outros, com todos os seus 
dados digitais.

Sobrecorrentes sob controlo 
com CAPAROC 
CAPAROC é o seu sistema modular 
individual para a proteção contra 
sobrecargas. Com muitas possibilidades de 
combinação, operação intuitiva e Design-in 
incrivelmente simples, obtém o seu padrão 
totalmente personalizado na proteção 
de equipamentos. Com este sistema está 
perfeitamente preparado para o futuro.

 Código web: #2803
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Arranque um motor devagar 
Arrancador suave para motores assíncronos
A operação segura, fácil e eficiente de motores é um pré-requisito importante para 
várias aplicações. 

O arrancador suave CONTACTRON-Speed-Starter oferece uma operação fiável com 
diferentes velocidades de rotação, desde marcha normal, marcha lenta e arranque suave 
até à função de rampa.
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Rápida colocação em 
funcionamento
Graças à unidade de comando simples, 
composta por um interruptor rotativo e três 
botões, bem como um ecrã, é possível efetuar 
todas as configurações necessárias de forma 
intuitiva.

Desativação segura
Desativação de dois canais segura até 
SILCL3 conforme a IEC 62061 graças ao 
Safe Torque Off integrado.

Solução económica
Solução económica graças ao foco em todas 
as funções necessárias para diferentes veloci-
dades de rotação e arranque suave.

Arrancador suave com operação 
intuitiva 
O arrancador suave CONTACTRON Speed Starter 
é a nova classe de dispositivos entre o arrancador de 
motor e o conversor de frequência, com operação 
intuitiva. Esta solução compacta oferece-lhe todas 
as funções necessárias para diferentes velocidades 
de rotação, arranque suave e paragem segura através 
de Safe Torque Off. 

 Código web: #2757
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Gestão de energia orientada para o futuro 
Smart Service em PROFICLOUD
A gestão manual dos dados energéticos faz parte do passado: com o Smart Service 
EMMA na PROFICLOUD e os equipamentos de medição de energia EMpro compatí-
veis com a Internet das Coisas irá obter um pacote completo para a sua gestão digital 
da energia. 

Configure a monitorização, análise e avaliação dos seus dados energéticos e de potên-
cia de forma significativamente mais eficiente, aumentando assim a qualidade da sua 
tomada de decisões.
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Grande facilidade de utilização
Muito fácil de usar graças um conceito geral 
sistémico com navegação intuitiva dos menus 
e transferência de dados automatizada para a 
PROFICLOUD.

Resumo direcionado
Aceda aos seus dados de energia e desempe-
nho independentemente do local e da hora. 
Visualizações orientadas por objetivos propor-
cionam-lhe um resumo direcionado. 

Desenvolvimento contínuo
Proposta de valor em constante crescimento 
para a gestão de energia através do desen-
volvimento contínuo e orientado para o 
utilizador.

Equipamentos inteligentes de 
medição de energia EMpro e 
Smart Service EMMA
Monitorização de energia, gestão, analítica: 
o Smart Service EMMA e o equipamento de 
medição de energia EMpro compatível com 
a Internet das Coisas são os parceiros que o 
ajudam a promover a gestão de energia do 
futuro.
Aceda diretamente à Internet das Coisas 
com o EMpro e beneficie da aquisição de 
dados baseada na cloud, bem como de fun-
ções intuitivas e flexíveis para a visualização 
direcionada e significativa.

 Código web: #2759
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Utilização otimizada de dados 
PLCnext Control para Edge Computing
Processe dados de forma eficiente em termos de recursos e descentralizada entre a 
sua rede local e a cloud. Assim aproveita ao máximo as vantagens da sua solução de 
cloud. Através do processamento de grandes quantidades de dados junto à fonte, a 
reação da aplicação é mais rápida e flexível.

Os controladores combinam a robustez de uma plataforma de PC industrial compro-
vada e a transparência da PLCnext Technology. Oferecem assim a possibilidade de criar 
soluções Edge inteligentes da Internet das Coisas. Tal preenche a lacuna entre o mundo 
da Tecnologia da informação e da Tecnologia Operacional. 
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Design compacto
Design IPC compacto com invólucro em metal 
maciço e refrigeração passiva poupa espaço no 
quadro de comando.

Integração simples
Integração fácil em infraestruturas existentes 
da Tecnologia da informação e conectividade 
no nível de campo com a PLCnext Technology.

Ferramentas de desenvolvimento 
instaladas
Redução do tempo de desenvolvimento e 
disponibilização através de ferramentas de de-
senvolvimento já integradas, como Node-RED.

PLCnext Control:  
A Tecnologia da informação 
une-se à Tecnologia 
Operacional
Com ferramentas de software pré-ins-
taladas, como Node-RED, uma base 
de dados de séries temporais local e 
uma ligação simples à cloud pode en-
curtar os tempos de desenvolvimento 
e entrega. A gestão simples e segura é 
garantida através de uma ferramenta 
integrada de gestão baseada na web.

 Código web: #2761
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Segurança modular 
Expansão da segurança do PLCnext Control
Com o módulo de expansão de segurança, as vantagens da PLCnext Technology 
também estão disponíveis para aplicações seguras. O módulo de segurança é ligado a 
um PLCnext Control do lado esquerdo. Assim, o PLC transforma-se num controlador 
de segurança completo até ao nível de integridade de segurança 3/PLe, que comunica 
através de PROFIsafe como F-Host. 

Ao mesmo tempo, pode ser operado como F-Device sob um controlador PROFIsafe 
hierarquicamente superior. Com o PLCnext Engineer é possível realizar programações 
padrão e de segurança numa ferramenta de engenharia, bem como carregar funções C.
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Funcionalidade de segurança 
descentralizada
Controlador de segurança Small Scale com-
pleto, orientado para a segurança e de alto 
desempenho para aplicações dispendiosas.

Segurança até ao nível de 
integridade de segurança 3/PLe
Expansão de segurança de aplicações PLCnext 
Technology com requisitos de segurança 
particularmente elevados conforme o nível de 
integridade de segurança 3/PLe.

Funções C recarregáveis
Implementação rápida de requisitos comple-
xos da segurança funcional graças a funções C 
recarregáveis.

Adicionar PROFIsafe modular
Utilize as possibilidades de expansão indivi-
duais para os PLCnext Control modulares 
compatíveis. Com a funcionalidade alinhável 
à esquerda, o PLCnext Control AXC F 2152 
ou AXC F 3152 é expandido com um SPLC 
orientado para a segurança para redes PRO-
FIsafe com até 32 participantes PROFIsafe.

 Código web: #2767
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Comunicação sem manutenção em tempo real 
Acoplador de dados e energia sem contacto
Se os conectores forem frequentemente removidos e encaixados, os contactos podem 
ficar sujos e dobrados. Isto provoca paragens de produção não planeadas ou imprevisí-
veis e intervalos de manutenção frequentes.

Graças à NearFi Technology, os novos acopladores de energia e dados permitem uma 
comunicação sem desgaste e sem manutenção – com segurança e sem contacto numa 
distância até 10 mm. Assim, pode substituir conectores sujeitos a desgaste e exigentes 
em termos de manutenção e reduzir os tempos de imobilização nas suas instalações.
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NearFi Technology
Designed by Phoenix Contact
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Ethernet em tempo real
NearFi transmite dados Ethernet até 
100 Mbps de forma totalmente transparente 
em termos de protocolo e sem latência. Pode 
também utilizar todos os protocolos Ethernet 
comuns com NearFi. 

Transmissão de energia indutiva
Os acopladores também permitem uma trans-
missão de energia indutiva. Graças à regulação 
ativa, a potência é mantida constante nos 
50 W numa área de trabalho de 10 mm.

Diagnóstico via LED
O anel LED envolvente indica a prontidão 
operacional dos trajetos de acoplamento de 
forma bem visível, mesmo em locais de mon-
tagem de difícil acesso. 

Transmissão de energia e dados sem 
contacto
Com os robustos acopladores NearFi pode 
transmitir energia e dados Ethernet em tempo 
real, sem contacto e numa distância até 10 mm. 
A NearFi Technology desenvolvida permite uma 
comunicação Ethernet sem latência e indepen-
dente do protocolo. Em simultâneo, o raio de 
alcance sem fios limitado de alguns milímetros 
garante a segurança e permite várias aplicações 
em paralelo em espaços pequenos. 

 Código web: #2794
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Time Sensitive Networking (TSN) 
Capacidade de processamento em tempo real 
para a Industrie 4.0
Time Sensitive Networking (TSN) é uma tecnologia Ethernet que controla a comunica-
ção de dados através da sincronização do tempo e da priorização dos fluxos de dados. 
Forma-se uma rede aberta e convergente da Industrie 4.0, compatível com o proces-

samento em tempo real e, consequentemente, prática. Assim, pode implementar 
aplicações críticas em tempo real e aplicações com grande volume de da-

dos em conjunto numa rede, sem interferirem umas com as outras.

Time Sensitive Networking
Os equipamentos de automação tornam-se mais inteligentes. Além 
disso, são utilizados com maior frequência dispositivos da Tecnologia 
da informação, como PC e câmaras, em máquinas e instalações. No 
entanto, as redes atuais não conseguem sempre garantir que todos 
os dados relevantes chegam em segurança e em tempo real devido à 
crescente carga de dados na rede. A Time Sensitive Networking (TSN) 
é a solução para a melhoria significativa do determinismo da Ethernet.
A TSN é uma nova tecnologia Ethernet que controla a comunica-
ção de dados na forma de uma sincronização e prioriza os fluxos de 
dados, tornando assim possíveis redes convergentes. Assim é possível 
garantir que uma aplicação não interfere noutras comunicações nem 
é suscetível de sofrer interferências das mesmas. Assim, é garantida a 
capacidade de processamento em tempo real do sistema e aumenta a 
fiabilidade e disponibilidade da rede.  
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Até ao momento, aplicações críticas em tempo real e aplicações com 
grande volume de dados eram realizadas através de sistemas diferentes 
para evitar interferências. Com TSN é possível, no futuro, realizar apli-
cações com os mais diferentes requisitos ao nível da largura de banda 
e de tempo "através de um cabo", ou seja, numa rede Ethernet. As 
duras exigências de tempo real, por ex., para aplicações de segurança 
e movimento, podem ser respeitadas graças à sincronização e prioriza-
ção dos fluxos de dados apesar da comunicação em paralelo de outros 
sistemas.

phoenixcontact.com/TSN

Switches Geríveis para 
TSN
Os novos switches FL TSN 2300 
são os primeiros switches geríveis 
para Time Sensitive Networking 
(TSN) da Phoenix Contact. Graças 
à compatibilidade do perfil Profi-
net-TSN é possível transportar os 
dados em redes Ethernet de forma 
independente do protocolo e em 
tempo real. Os novos dispositi-
vos são compatíveis com todas 
as funções da conhecida família de 
produtos FL-SWITCH-2000, permi-
tindo assim uma fácil migração das atuais 
soluções de rede para as modernas arquiteturas 
TSN. Assim aumenta o desempenho, a robustez e 
disponibilidade das suas redes.
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Cibersegurança 
Proteção 360°
A cibersegurança é mais do que um simples produto. Uma boa proteção contra ci-
berataques só é possível através da integração de medidas técnicas e organizacionais 
coordenadas entre si. Por isso, oferecemos segurança 360°, a qual simplifica a proteção 
dos sistemas e o protege em todas as vertentes. Os nossos processos já foram repeti-
damente certificados de acordo com a IEC 62443. 

Cibersegurança industrial
Oferecemos uma segurança padroniza-
da em produtos, soluções industriais e 
serviços para a operação sustentável de 
máquinas, instalações e infraestruturas. A 
segurança é um elemento central em todo 
o ciclo de vida dos nossos produtos e so-
luções. A nossa missão: tornar a segurança 
moderna manuseável, por exemplo através 
de uma configuração simples, funções de 
segurança integradas, soluções completas 
avançadas e serviços de apoio complemen-
tares. A disponibilidade a longo prazo das 
atualizações necessárias permite ainda uma 
longa vida útil dos nossos componentes.

Consultoria
Certificação conforme a IEC 62443-
2-4: ajudamo-lo na avaliação do seu 
nível de segurança individual e no 
aperfeiçoamento das suas condições 
de segurança.

Soluções seguras
Certificadas conforme a IEC 62443-
3-3: combinamos o nosso know-how 
com os nossos produtos para criar 
soluções de automação seguras. 

Formações
Através de seminários e ações de 
formação, promovemos a consciência 
sobre a segurança dos seus colabora-
dores e esclarecemos sobre o manu-
seio das normas e dos componentes 
mais importantes.

Instalações seguras
phoenixcontact.com/security
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Componentes seguros
phoenixcontact.com/security

Desenvolvimento seguro
Certificação conforme a IEC 62443-
4-1: os produtos são desenvolvidos 
de acordo com processos certifi-
cados. Com base numa análise da 
ameaça são implementadas, verifi-
cadas e documentadas medidas de 
segurança.

Funções seguras
Os nossos produtos possuem diver-
sas funções de segurança como, por 
ex., uma gestão dos utilizadores, uma 
comunicação encriptada ou funções 
de firewall.

Aperfeiçoamento contínuo
A Product Security Incident Respon-
se Team (PSIRT) verifica os nossos 
aparelhos quanto a pontos fracos 
ao nível da segurança e disponibiliza 
atualizações de segurança.
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O seu parceiro local
A Phoenix Contact é um líder de mercado com atuação a nível mundial e sede social na 
Alemanha. O grupo empresarial representa componentes, sistemas e soluções inovadoras 
para eletrificação, interligação e automação. Uma rede global em mais de 100 países com 
17 100 colaboradores garante a importante proximidade ao cliente.

Com um portfólio de produtos amplo e inovador, oferecemos aos nossos clientes soluções 
orientadas para o futuro para as mais diversas aplicações e indústrias. Isto aplica-se especial-
mente ao setor da energia, das infraestruturas, da automação de processos e da automação 
de fábrica.

Pode encontrar o seu parceiro local em 

phoenixcontact.pt
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