ZA MÁLO
PENĚZ HODNĚ
MUZIKY
Využij řídicí jednotky
PLCnext technology
a získej hodnotný dárek
Hlavní technické údaje těchto řídicích jednotek jsou:
Výkonný procesor Cyclon 5 s ARM Cortex – A9 CPU
1× 800MHz (AXC F 1152) nebo 2× 800MHz (AXC F 2152)

Webserver s možností vlastní bezplatné webové vizualizace

Rozsah provozních teplot −25 °C – +60 °C

Slot pro rozšíření paměti SD flash

IP20 pro průmyslové aplikace s uchycením na DIN
Zvýšená pevnost EMC – odolnost proti elektromagnetickému
rušení
Operační systém Linux
Implementovaný real-time manager
Bezplatný programovací software PLCnext Engineer
Standardní programovací jazyky pro PLC podle IEC 61 131-3

Hodiny reálného času
Možnost připojení velkého množství digitálních vstupů/výstupů,
analogových napěťových, proudových a odporových vstupů/
výstupů, funkčních svorek čítačů, generátorů pulsů, měření
elektrických veličin
2× zásuvka RJ45 v zapojení jako switch
Možnost rozšíření o další ethernetové rozhraní s nezávislou
MAC adresou

Velkou předností je OTEVŘENOST systému a rozšířený
výběr programovacích jazyků

Důraz je kladen i na IT-BEZPEČNOST

Komunita, obchod
s aplikacemi a další výhody
●
●

●
●
●

Server pro sdílení zkušeností v komunitě PLCnext
(www.plcnext-community.net).
Možnost stažení již vytvořených aplikací na PLCnext software
Store (www.plcnextstore.com), jenž jsou většinou bezplatné,
nebo obchodování s těmi svými.
Implementace funkční bezpečnosti pomocí technologie
SafetyBridge bez nutnosti užití safety PLC.
Logování dat do interní databáze.
Množství rozšiřujících funkčních karet.

Máte zájem o více informací?
●

Zapůjčení tréninkového setu na dva měsíce zdarma.

●

Dvoudenní zaškolení zdarma.

●

Technická podpora v českém jazyce.

Kontaktní osoby technické
podpory
Ing. Roman Steiger
Aplikační inženýr
E-mail: rsteiger@phoenixcontact.com | Tel.: +420 725 841 037
Zaměření – energetická efektivita průmyslových hal, budov a solárních
elektráren • řízení osvětlení • dopravní infrastruktura (tunely, vodní cesty),
programování PLC, školení, technická podpora automatizace.

Ing. Tomáš Žák
Aplikační inženýr
E-mail: tzak@phoenixcontact.cz | Tel.: +420 702 214 853
Zaměření – kybernetická bezpečnost • switche a routery • průmyslová
bezdrátová komunikace • vzdálený přístup a údržba • podpora PLC pod
Linux • školení, technická podpora automatizace.

www.phoenixcontact.cz/plcnext

Akce nejen pro
programátory
2 podmínky k získání
hodnotného dárku
1. Nákup libovolného typu PLCnext
Množství

Odměna

1 ks

Rum Diplomático

1 ks

Sud Pilsner Urquell 30 l

1 ks

Poukázka na Ticketportal v hodnotě 1 000 Kč

2 ks

Rum Zacapa

2 ks

Sud Pilsner Urquell 50 l

2 ks

Poukázka na Ticketportal v hodnotě 2 000 Kč

5 ks

Laptop s Windows 10 a nainstalovaným
SW PLCnext Engineer

5 ks

Poukaz na víkend v hotelu s wellness
v hodnotě 12 000 Kč

2. Zaslání e-mailu na
marketing.cz@phoenixcontact.com
s předmětem „Dárky za PLCnext“ a informací:
a. která firma tyto jednotky nakoupila
b. pro jakou aplikaci byla použita + její fotografie
Akce platí do 31. 12. 2022

