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HIGHLIGHTS 2017 
Løsninger for den digitale fremtiden
Vi sørger for fremskritt med innovative løsninger som inspirerer – det er vårt motto. 
På de neste sidene kan du oppleve hvordan du med innovasjoner fra Phoenix Contact 
kan utforme morgendagens verden.

Highlights 2017 fi nner du selvsagt også på Internett, eller du kan helt enkelt benytte 
PHOENIX CONTACT-magasin-appen på nettbrettet ditt.

http://itunes.apple.com
http://play.google.com
http://www.microsoft.com
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Innovasjon for din utvikling
Inspirerende innovasjoner oppstår i det kreative 
spenningsfeltet mellom mulighetene som nye 
teknologier gir og kravene som stilles på de 
forskjellige markedene. I den forbindelse møter 
trenden mot digitalisering på en verden full av 
utfordringer: Befolkningen vokser, byer med et 
enormt omfang oppstår og ressursene blir stadig 
knappere. Vi trenger mer energi, rent vann og ren 
luft.

Etter vårt syn gir digitaliseringen det potensialet som 
kreves for å håndtere disse utfordringene. 
Den intelligente nettorganiseringen av forretningsprosesser, komponenter, anlegg, ting 
og mennesker er selve nøkkelen til fremtidens løsninger. 

Våre Highlights 2017, som du blir kjent med på de neste sidene, gir viktige bidrag i 
den sammenheng.

God lesefornøyelse ønskes deg av

Roland Bent, CTO Phoenix Contact
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Utform morgendagens verden
Fremtidsrettede anvendelser har gode kommunikasjonsegenskaper og er sikre, 
selvstendige og tilpasningsdyktige. De er konsekvent digitale, benytter ressursene 
eff ektivt og er i tillegg enkle å betjene og installere.

Produkter, systemer og løsninger fra Phoenix Contact gir deg de egenskapene du 
trenger for å implementere fremtidsrettede konsepter i praksis med godt resultat.

Prosessindustri
I dagens moderne prosessindustri spiller 
modularisering av anleggene en tiltakende viktig 
rolle. Måleverdier samles inn desentralt og 
klargjøres digitalt. Nøyaktige data og signaler 
sørger for høy tilgjengelighet og prosesskvalitet. 
Dermed fungerer anleggene pålitelig og eff ektivt.

Energi
Dagens moderne energisektor gir en integrert 
systemstruktur for samtlige automatiserings-
oppgaver. Med standarden IEC 61850 er 
kommunikasjon og Engineering-prosess globalt 
standardisert. Dermed er brukerne helt 
uavhengige av produsentene, og antallet 
grensesnitt reduseres betraktelig.
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Fabrikkautomasjon
Fremtidens fabrikkautomasjon sørger for absolutt 
optimal produktivitet og eff ektiv bruk av energien 
samtidig som stykktallene er fl eksible. Intelligente, 
modulære systemer er nettorganisert. De 
kommuniserer direkte og trygt med hverandre, 
uten hierarkier. Anlegget tilpasser driftstilstanden 
etter behovet til enhver tid.

Infrastruktur
I fremtidens infrastruktur er data og signaler 
pålitelig tilgjengelig i nettverket, helt uavhengig av 
tid og sted. Systemene reagerer automatisk på 
endrede rammebetingelser, fungerer fl eksibelt og 
er robuste mot forstyrrelser.
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Den smaleste overspennings-
beskyttelsen fra 3,5 mm
TERMITRAB complete er den smaleste 
overspenningsbeskyttelsen for analoge 
og digitale signalgrensesnitt. Du kan 
beskytte opptil 572 signaler på en meter 
monteringsskinnelengde.

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og 
reguleringsteknikk
Det komplette produktspekteret fra 3,5 mm
TERMITRAB complete er verdens smaleste overspenningsbeskyttelse for måle-, 
styre- og reguleringsteknikk. Med den nye produktserien får du et komplett system 
med fordeler som statusindikator og fjernmelding som opsjon. De smaleste 
overspenningsvernene har en bredde på kun 3,5 mm.

3,5 mm

Spar plass
TERMITRAB complete sparer opptil 
50 % sammenlignet med 
installasjoner i konstruksjoner 
på 7 mm. 

Webcode: #0144

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0144
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Permanent overvåking
Beskyttelsesutstyret viser overlast i form 
av mekanisk signalisering.
Fjernmeldemoduler er en opsjon som 
overfører statusen til kontrollrommet via 
lysporter gjennom en potensialfri kontakt.

Utform morgendagens verden
Fremtidens eff ektive prosessanlegg velger høy 
kvalitet på data og signaler.
Overspenningsbeskyttelse beskytter mot 
feilaktige måleverdier. Overspenningsbeskyttelse 
som er meget kompakt støtter en plass-
besparende, desentral innsamling og digitalisering 
av måleverdier.

Optimal beskyttelse 
Fra enkel ettrinns overspenningsbeskyttelse til fl ertrinnede pluggbare 
varianter med knivskille, signalisering og fjernmeldeopsjon: I 
konstruksjonen på 6 mm gir TERMITRAB complete et variantmangfold 
som gir optimal beskyttelse av nettopp din applikasjon.
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Kontrollerløsning for 
energisektoren
Du kan nå utvide kommunikasjonsmulighetene 
til AXC-1050-kontrolleren med protokoller i 
henhold til IEC 61850. Du aktiverer dem helt 
enkelt via et SD-kort.
• Syklisk kommunikasjon med MMS og hen-

delsesbasert med GOOSE
• Automatisk tidsstempling
• Direkte bruk av IEC-61850-datamodellen
• Fleksibel takket være programmerbare 

styrefunksjoner

Kontroller for energisektoren. Omfattende 
kommunikasjon i henhold til IEC 61850
Nå er Axiocontrol-kontrolleren for eff ektiv automasjon i henhold til standard innen 
energisektoren også på markedet. Automatiseringssystemet er raskt, robust og enkelt. 
Det er konsekvent designet for maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røff e 
industrielle omgivelser. Dra nytte av alle kommunikasjonsmulighetene.

Webcode: #1485

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1485
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Universell 
kommunikasjonsmodul
Seriell dataoverføring som kan 
parametriseres som RS-232, RS-422 og 
RS-485. Relemodul

Fire releutganger til 
220 V DC / 230 V AC.

Programmering av 
funksjoner
For å tilpasse kontrollerløsningen 
til nettopp din anvendelse benytter 
du som vanlig standard-
programmeringsspråkene fra 
PC Worx.

Kommunikasjon i felten
Kontrolleren integrerer feltutstyret 
i systemet som vanlig og muliggjør 
deretter videreføring av dataene i 
henhold til IEC 61850.

Utform morgendagens verden
Eff ekttransformatorer er sentrale knutepunkter 
innenfor elektrisk energioverføring og -
distribusjon. Statusen hos disse danner 
grunnlaget for en feilfri drift av energinettverke-
ne. Standardiserte grensesnitt i henhold til 
IEC 61850 forenkler implementeringen av 
forskjellige kommunikasjonsdeltakere og letter 
oppbyggingen av intelligente overvåkingssystemer.
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WLAN-løsningen for maskinbygging
Rask implementering av trådløse nettverk
Med den nye radiosignalmodulen WLAN 1100 fra Phoenix Contact installerer du et 
raskt og stabilt WLAN-nett på maskinen helt enkelt. Med sine integrerte antenner og 
ekstremt robuste egenskaper er denne modulen for bruk innen maskinbygging 
gjennomtenkt ned til hver minste detalj.

Webcode: #1495

Mottak uten grenser
WLAN 1100 forener aksesspunkt og antenne i 
en og samme enhet. Den nyskapende radio-
signalmodulen åpner dermed ikke bare for en 
plassbesparende, men også rimelig WLAN-
tilknytning av maskinen din. 

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1495
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Utform morgendagens verden
I den digitale fabrikken kommuniserer men-
neske og maskin stadig mer med hverandre via 
smarttelefoner og nettbrett. En sikker, trådløs 
forbindelse mellom maskin og Smart Device er 
i den sammenheng helt essensielt. Med den nye 
radiosignalmodulen WLAN 1100 sørger du for 
fullt WLAN-mottak på maskinen.

Robust 
Huset er støtsikkert etter 
IK08 og tåler dermed også 
større mekaniske 
belastninger i røff e 
industrielle omgivelser. 

Enkel å montere
Her kreves ingen spesialkunnska-
per: Radiosignalmodulen installeres 
helt enkelt med etthullsmontering 
på samme måte som en antenne. 
Tilkoblingen foretas via en 
Combicon- og RJ45-Ethernet-plugg.

Plassbesparende
WLAN 1100 monteres kompakt på 
samme måte som en antenne 
direkte på maskiner, mobile 
kjøretøyer eller automatikkskap. 
Ettersom den ikke opptar plass i 
automatikkskapet, kan den 
ettermonteres helt uten videre. 

Pålitelig
To integrerte ytelsessterke 
antenner med MIMO-
teknologi sørger for raskt 
og stabilt radiosignalmottak 
overalt der du trenger det.



12 PHOENIX CONTACT

Skilleforsterker med nettverkstilknytning
Pålitelig adskilt fra felt til nettverket
MINI-Analog-Pro-Gateways kombinerer fordelene ved det sikre galvaniske skillet med 
fordelene ved digital kommunikasjon. På mindre enn 50 mm byggbredde overfører du 
opptil åtte feltsignaler helt feilfritt i industrielle nettverk og sparer signalspesifi kke 
inngangskort.

Webcode: #1435

Pluggbar Gateway
Med disse pluggbare Gatewayene integrerer 
du enhver MINI-Analog-Pro-skilleforsterker 
med strøm- eller digitalutgang i nettverket 
ditt. Signalspesifi kke inngangskort bortfaller 
helt. Samtidig drar du nytte av det konsekvent 
galvaniske skillet frem til CPU-en, også mellom 
de enkelte kanalene.

MINI-Analog-Pro-Gateway fi nnes for 
følgende protokoller:
• Modbus/RTU
• Modbus/TCP
• Profi bus DP

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1435
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Utform morgendagens verden
Moderne drikkevannsforsyning kjennetegnes av 
fl eksible og intelligente overvåkings- og 
styresystemer. Med skilleforsterkere med 
nettverkstilknytning implementerer du 
måleverdiene pålitelig galvanisk adskilt i 
nettverket ditt. Det gir et solid fundament for en 
fl eksibel og selvoptimaliserende prosess samtidig 
som forsyningssikkerheten øker.

Enkel oppstart og service
Mål strømsignalene under drift, uten 
at strømsløyfen må brytes.

Smart konfi gurering og 
overvåking
Ved hjelp av appen MINI-Analog-Pro 
avleser du strømverdiene til enhver 
tid, eller du konfi gurerer modulene 
trådløst direkte på stedet.
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Automatsikringer: 
Kompakte og innstillbare 
Takket være den unike kombinasjonen 
av kompakt konstruksjon og 
individuelle innstillingsmuligheter kan 
du ta produktet i bruk i tilnærmet alle 
typer anvendelser.

Flerkanals elektroniske automatsikringer 
Kompakte og individuelt innstillbare
Den nye elektroniske automatsikringen CBMC er nøyaktig tilpasset behovene dine – 
den kombinerer en kompakt konstruksjon med individuelle innstillingsmuligheter.
For deg betyr det følgende: Enkel og fl eksibel innstilling av strøm samt plassbesparelse 
og pålitelig beskyttelse av alle typer anvendelser med en og samme enhet.

Webcode: #1452

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1452
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Enkel innstilling med kun én knapp
For å komme til programmeringsmodus holder 
du bare LED-knappen inne lenger.

Still inn ønsket verdi 
ved å trykke 
gjentatte ganger.

Visning av valgt 
strømverdi i form av 
blinking.

Hold LED-knappen 
lenge inne: Den nye 
strømverdien er 
lagret.

Bestilles ferdig tilpasset
Spar tid ved idriftsettelsen og øk anleggets tilg-
jengelighet: Bestill automatsikringene nøyaktig 
tilpasset anlegget ditt. 

IO-Link-grensesnitt
Integrer automatsikringen CBMC i den 
komplette prosessovervåkingen og
styringen. Takket være IO-Link-teknikken får 
du en detaljert fjerndiagnostikk og har alltid full 
oversikt over prosessene.

Utform morgendagens verden
I fremtidens maskiner og anlegg er samtlige 
beskyttelses- og styreenheter sammenkoblet. 
Driftstilstandene vises, visualiseres og styres i 
fjernvedlikeholdsenheter. Automatsikringene 
CBMC kan integreres komplett via IO-Link-
teknikken – noe som gir fl eksible, 
selvoptimaliserende prosesser og høy 
anleggstilgjengelighet.
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Fordelerblokker med Push-in-tilkobling 
Pakk ut, koble til – ferdig!
Fordelerblokkene PTFIX med Push-in Technology leveres tilkoblingsklare i forskjellige 
farger, poltall og monteringsmetoder. De er klare til bruk umiddelbart og kan utvides 
etter behov. Slik sørger PTFIX for en fl eksibel og økonomisk eff ektiv last- og 
styrestrømsfordeling.

PTFIX-fordelerblokker: 
Klare til bruk umiddelbart
Med de bruksklare blokkene fordeler du 
potensialer raskt og enkelt, uten å montere 
plugg- eller kabellasker.

Finnes i elleve farger
Den entydige fargetilordningen 
til potensialer og lederfarger 
forhindrer feilkablinger.

Langs- eller tverrmontering på den store eller lille monteringsskinnen

Webcode: #1412

Forskjellige monteringsmetoder

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1412
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Utform morgendagens verden
I moderne bygninger øker antallet sensorer og 
aktuatorer i takt med tiltagende automatisering. 
Dermed øker også arbeidsomfanget med å 
fordele eller samle potensialer. Med det 
intelligente konseptet bak de nye kompakte 
fordelerblokkene med Push-in Technology 
forkorter du tiden som går med til montering. 
Den enkle installeringen gjør at feil forhindres.

Direktemontering med skrufl ens Meget belastbare klebefl ater
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Kontaktinnsatser for kraftige pluggforbindere 
Enkel tilkobling uten bruk av verktøy
Du kan nå dra nytte av fordelene ved Push-In Technology med det største sortimen-
tet av modulære innsatser innen industrikontakter. Koble samtlige ledere for signal og 
eff ekt enkelt uten verktøy. Spesielt nyttig er den nye push-in innsatsen med 
dobbeltilkobling for enkel potensiallasking i pluggen.

Push-in-kontaktinnsatser, 
også med dobbeltilkobling
Kable opptil to ledere til et potensial ved 
å plugge direkte inn i et kontaktpunkt.

nyhet

Webcode: #1428

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1428
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Utform morgendagens verden
Intelligent automasjon trenger modulære enheter. 
Tilpasningsbare pluggforbindere med push-in-
kontaktinnsatser for eff ekt- og signalkabling gjør 
installeringen enklere. Dette nyskapende 
installeringskonseptet forkorter monterings-
tiden og forhindrer feil ved monteringen.

Variantmangfold
De modulære 
kontaktinnsatsene med fast 
antall poler i byggseriene 
A, B og D. 
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Konfeksjonerbare M12-pluggforbindere 
Alltid optimal tilkoblingsteknikk
De konfeksjonerbare M12-pluggforbinderne fra Phoenix Contact har optimal tilkob-
lingsteknikk for alle typer anvendelser. Finn din løsning fra det store sortimentet for å 
oppnå en optimal forbindelse av data, signaler og eff ekt.

Webcode: #1431

Enkel åpning av 
fjærkontakt-punktet 
For å koble til fi ne tråder og for å 
løsne tilkoblede ledere trenger man 
bare å åpne tilkoblingspunktet ved 
hjelp av den fargede hendelen.

nyhet

M12-pluggforbindere med 
Push-in Technology
Kable entrådede ledere og ledere 
med endehylse enkelt og uten bruk 
av verktøy ved direkte plugging. 
Kontaktpunktet trenger ikke å 
åpnes på forhånd.

Fjærkrafttilkobling
Rask og enkel tilkobling med 
Push-in Technology.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1431
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Utform morgendagens verdenn
Høyautomatiserte transportsystemer er en del av 
moderne produksjonsanlegg. Autonome systemer 
vil i fremtiden også bli benyttet for 
persontransport. For sikker drift er pålitelige, 
vibrasjonssikre kontaktpunkter en absolutt 
nødvendighet. M12-sensor-/
aktuatorpluggforbindere imøtekommer disse 
kravene og kobles enkelt til uten bruk av verktøy.

IDC-tilkobling
Tilkobling på sekundet med  
QUICKON.

Krympetilkobling
Kompakt og automatiserbar. 

Skrutilkoblings
Universell og ytelsessterk. 

Pierce-tilkobling
Tilkobling med høyt antall poler 
med  Piercecon®.

nyhet
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Standardiserte M12-komponentpluggforbindere
Høy ytelse på liten plass
Med rundpluggforbindere i serien M12 POWER foretar du kompakte 
eff ekttilkoblinger for utstyret ditt. Standardiserte rundpluggforbindere i kodingene 
K, L og M gir deg fremtidssikre løsninger for AC-og DC-anvendelser innen industri- og 
prosessautomasjon.

M12-kabelpluggforbindere
Tilpassede og konfeksjonerbare pluggforbindere for 
feltkablingen:
• Med skrutilkobling
• Med SPEEDCON-hurtigkobling som alternativ

Webcode: #1287

L-koding
Fire hhv. fem 
kontakter (4+FE) for 
DC-anvendelser opptil 
63 V og 16 A.

K-koding
Fem kontakter (4+PE) 
for AC-anvendelser 
opptil 630 V og 16 A.

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1287
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Utform morgendagens verden
Høyautomatiserte produksjonsprosesser i 
intelligente fabrikker forutsetter feilfrie aktuator-
systemer som robotarmer og transportbånd. 
Med det konsekvent standardiserte M12-plugg-
forbindersystemet utformer du kompakte og 
ytelsessterke eff ekttilkoblinger for tilhørende 
servomotorer og frekvensomformere.

M-koding
Seks kontakter (5+PE) 
for AC-anvendelser 
opptil 630 V og 8 A.

M12-komponentpluggforbindere
Hann- og hunnvarianter med tråder eller 
som hele eller todelte varianter for direkte 
kretskortmontering:
• For bølge- eller Refl ow-loddeprosesser
• Med monteringsvennlige XL-hus for 

forvegg- og bakveggmontering

nyhet



24 PHOENIX CONTACT

Universelle elektronikkhus 
Embedded Systems i toppform
Universelle elektronikkhus i serien UCS er den optimale løsningen for ditt Embedded 
System. Takket være den modulære oppbyggingen utvikler du, med kun ett hussystem, 
utstyr i mange varianter og med mange funksjoner for desentral bruk. Husdeler som 
kan kombineres etter ønske reduserer logistikkarbeidet og åpner for individuelle 
designløsninger.

Webcode: #1277

Universelle elektronikkhus i 
serien UCS
De modulære IP40-husene i lysegrått og svart 
beskytter kretskortene pålitelig mot ytre 
påvirkninger.

Enhetlige sidevegger
Sidevegger i aluminium eller 
kunststoff  i to bygghøyder 
og fem bygglengder åpner 
for tallrike utstyrsløsninger 
med kun én modul.

nyhet

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1277
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Utform morgendagens verden
I fremtidens intelligente produksjonsinnretninger 
er samtlige anleggsdeler koblet til hverandre. Med 
individuelle grensesnitt for signaler, data og eff ekt 
blir det universelle elektronikkhuset i serien 
UCS til et operatørpanel som kan tilpasses uten 
problemer.

Variantmangfold
Enkel integrering av individuelle 
utstyrsgrensesnitt som M12, USB 
og SC-RJ grunnet kundespesifi kke 
utsparinger.

Fleksibel i bruk
Føtter og monteringsinnsatser 
åpner for bord-, vegg- eller 
monteringsskinneanvendelser.

Identiske hushalvskåler
Hushalvskåler i fi re forskjellige 
grunnfl ater for brukstilpassede 
utstyrsløsninger.

Faste eller fl eksible 
kretskortmonteringer
Kretskortfester som er integrert 
i funksjonshjørnene eller fl eksible 
kretskortfester, for individuelle og 
standard kretskort.
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Nye teknologier – nye muligheter 
En tilkoblingsteknikk for alt
Push-in Technology: Det er resultatet av mange års praktisk erfaring og faglig kunnskap 
hos Phoenix Contact. Dra nytte av fordelene ved en enkel, konsekvent kabling med det 
store push-in-produktsortimentet fra felten til kontrolleren.

Push-in-tilkoblingsteknikk – enkel og rask kabling uten bruk av verktøy med originalen 
fra Phoenix Contact.

Webcode: #1510

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1510
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Push-in Technology
Med Push-in Technology kabler du raskt og 
enkelt med fjærlett plugging. Selv små ledere fra 
0,25 mm2 tilkobles pålitelig og uten bruk av 
verktøy. For å løsne lederen trykker du helt 
enkelt på betjeningshendelen.

Designed by PHOENIX CONTACT
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C / C++

MATLAB ® Simulink ®

PC WORX Engineer

Eclipse ®

Nye teknologier – nye muligheter
Åpen styreplattform 
PLCnext Technology: Teknologisk milepæl og utgangspunkt for den nye, åpne 
styreplattformen. Takket være denne teknologien reagerer du fl eksibelt på nye krav: 
I ønskede omgivelser kan du arbeide parallelt med fl ere utviklere, eller du kan utvide 
styrefunksjonene fra skyen via en app. PLCnext Technology forener robusthet og 
sikkerhet i den klassiske kontrolleren med åpenheten og fl eksibiliteten til 
smarte Devices.

Innovativ Engineering-plattform
For programmeringen i henhold til IEC 61131-3 
får man med PC Worx Engineer en program-
vareplattform som gir brukeren en helt ny 
opplevelse: 
• Programmering, konfi gurering, diagnostikk og 

visualisering i ett program
• Objektorientert programmering og gjenbruk 

av automatiseringsmoduler gjør Enginee-
ring-prosessen enda raskere 

• Klart strukturert og lettbetjent brukergren-
sesnitt

• Safety- og Security-konsept dypt integrert
• Fremtidsrettede funksjoner som gir sikre 

investeringer

Webcode: #1509

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1509
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Microsoft ® Visual Studio ®

C#

IEC 61131-3

PLCnext Technology
PLCnext Technology er utgangspunktet for den nye, åpne styreplattformen. 
Løsningen åpner for parallell programmering med etablerte programvareverktøyer 
som for eksempel Visual Studio®, Eclipse®, Matlab® Simulink®  og PC Worx 
Engineer samt tilknytning til opprettet programkode etter ønske. Slik kombinerer 
du for eksempel funksjoner i henhold til IEC 61131-3 med rutiner i C/C++, C# 
eller Matlab® Simulink®  og smelter disse sammen til et komplett system.   

Designed by PHOENIX CONTACT
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Nye teknologier – nye muligheter
Profesjonell skyløsning for industrien
PPROFICLOUD er en helhetlig skyløsning som er tilpasset dine behov for moderne au-
tomasjon. Ta i bruk våre sky-Devices, passende plattform og skytjenester. Og profi ter 
slik av behovstilpassede skaleringsmuligheter og betaling avhengig av bruk. 

Forutsi svikt, og planlegg vedlikeholdsarbeid 
målrettet ved hjelp av digital nettorganisering.

Behovstilpasset visning og evaluering av energidata 
på tvers av lokalisering for fastsettelse av 
energisparepotensialer.

Utvidet interaksjon mellom menneske og maskin 
takket være kommunikasjon med Smart Devices.

Global tilstandsovervåking og styring takket 
være direkte tilgang til dataene på feltnivå.

Webcode: #1508

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1508
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PROFICLOUD
Industrial-Cloud-Computing åpner for Internettbasert kommunikasjon, 
skalerbare ressurser og tilgjengelighet over hele verden. Som åpen IoT-plattform 
tilbyr PROFICLOUD oppbygging av fl eksible, optimaliserte prosesser og integrering 
av Third-Party-applikasjoner. TLS-kryptering sørger for datasikkerhet. Utform nye 
forretningsmodeller: Som maskinprodusent tilbyr du kundene i tillegg til anlegg også 
vedlikeholdstjenester og serviceytelser.

Profi cloud-tjeneste som app på egenhånd
Ved hjelp av Software Development Kit oppretter du egne 
skytjenester etter behov: For å programmere individuelle 
anvendelser utvikler du såkalte Application Container med 
utgangspunkt i Java. Disse kan instansieres og driftes i 
PROFICLOUD så ofte som ønsket. Dermed etablerer du for 
eksempel egne varslings-, monitoring- eller værtjenester, og drifter 
Containere i PROFICLOUD eller i din lokale IT-infrastruktur.

Skalerbar overvåking av forløp for å avlede tiltak 
for optimalisering ved å sammenligne resultatene.

Eff ektiv bruk av data takket være skalerbare 
databaser med meget høy tilgjengelighetsgrad.

Opprett fl eksible og pålitelige skytjenester for 
anvendelsene dine, og ta dem i bruk over hele 
verden ved hjelp av Software Development Kit.

nyhet



Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia
Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iran
Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia
Morocco

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana

Armenia
Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

USA

China

Blomberg, Germany

C
M

 0
1-

17
.0

00
.L

3
M

N
R

 1
00

31
15

/2
01

7-
03

-3
0/

00
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y
©

 P
H

O
EN

IX
 C

O
N

TA
C

T
 2

01
7

PHOENIX CONTACT AS
Postboks 208 Furuset
1081 OSLO
Tlf.: +47 22 07 68 00
Faks: +47  22 07 68 10
E-post: norge@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.no

Her fi nner du vårt komplette produktsortiment:

phoenixcontact.no
Webkoder i denne brosjyren fører deg til detaljert informasjon. 
# og fi resifret tallrekke angis helt enkelt i søkeboksen på 
nettsiden vår.

I dialog med kunder og partnere over hele verden
Phoenix Contact er en markedsledende, global aktør med hovedsete i Tyskland. 
Foretaksgruppen står for fremtidsrettede komponenter, systemer og løsninger innen 
elektroteknikk, elektronikk og automasjon. Et globalt nettverk i fl ere enn 100 land 
med 15 000 medarbeidere garanterer at den viktige nærheten til 
kundene opprettholdes.

Med en bredspektret og innovativ produktportefølje 
tilbyr vi våre kunder løsninger som er egnet for frem-
tiden for forskjellige  applikasjoner og industrisek-
torer. Det gjelder spesielt.for sektorene energi, 
infrastruktur, prosess- og fabrikkautomasjon.

http://www.phoenixcontact.no
http://www.phoenixcontact.no
mailto:norge@phoenixcontact.com

