
INFORMATOR RYNKOWY ELEKTRONIKI    2018

200

O FIRMIE

Firma  Phoenix  Contact powstała ponad 80 lat temu i jest dziś lide-
rem w  technikach połączeń elektrycznych i automatyce przemy-
słowej. 9900 osób pracujących w 47 oddziałach  Phoenix  Contact 
i 30 firmach partnerskich na całym świecie tworzy gęstą sieć dys-
trybucji i zapewnia obecność w pobliżu klienta. Nasza praca jest 
ukierunkowana na tworzenie postępu za pomocą innowacyjnych 
i inspirujących rozwiązań.

OFERTA

W ofercie firmy  Phoenix 
 Contact znajduje się 
szeroka gama wyso-
kiej jakości złączy do 
elektroniki, zarówno 
w  postaci terminali 
przyłączeniowych jak 
i  systemów gniazdo/
wtyk, w  rastrach od 
2,5 mm. Oferujemy złą-
cza z  różnymi systemami 
przyłączania przewodów – od 
standardowej śruby, poprzez złącza 
sprężynowe, zaciskane,  IDC. Sprzedajemy 
elementy z nadrukiem lub w kolorze innym niż stan-
dardowy. 

Oprócz standardowych złączy o  kla-
sie szczelności  IP20, posiadamy 

komponenty o szczelności do 
 IP69K, za pomocą których 

można zrealizować 
połączenia zasilania, 
transmisję danych 
lub sygnałów do 
urządzeń pracujących 

w  trudnych warunkach 
środowiskowych.

Ponadto mamy najszerszą na 
świecie ofertę obudów dla elektro-

niki, do montażu na szynie  DIN. Nasze 

obudowy cechuje wysoka jakość wykonania, łatwość obsługi, 
możliwość stworzenia magistrali danych/zasilania umiejscowionej 
w dnie szyny montażowej. Przy większych zamówieniach umożli-
wiamy wykonanie nadruków, otworowania, a także wyboru koloru 
elementów składowych. 
Jeśli projekt klienta jest nietypowy, 
a przewidywana jest wysoko-
wolumenowa produkcja 
seryjna – zapraszamy do 
współpracy. Pomożemy 
zaprojektować odpo-
wiednią obudowę i  sys-
tem przyłączy, a  także 
zagwarantujemy stałe 
źródło pewnych dostaw 
komponentów. 
Dostawy realizujemy bez-
pośrednio z naszego magazynu w Polsce, a zamówienia można 
składać poprzez nasz portal www, na którym udostępniliśmy plat-
formę e-shop. 
Ponadto w ofercie firmy  Phoenix  Contact znajdują się elementy, 
które można zastosować w szafie sterowniczej – sterowniki prze-
mysłowe, panele operatorskie, złącza rzędowe, zasilacze, przekaź-
niki, separatory elektroniczne, przetworniki wartości elektrycznych, 
ochronę przed przepięciami, oznaczniki i drukarki do oznaczników 
a także narzędzia.
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