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Relés inteligentes para gestão de sistemas 

de automação simples. 

Simples de selecionar, instalar e programar,

o Zelio Logic adequa-se a todas as suas

aplicações até 40 I/Os;

Flexível, oferece-lhe a possibilidade de

escolher entre duas gamas – versão compacta

com configurações fixas, e versões modulares

que permitem a utilização de módulos de

extensão – ambas as gamas oferecem duas

linguagens de programação (FBD ou LADDER).

Maior eficiência, reduzindo o tempo de

engenharia: download gratuito do software

e firmware, e acesso ao programa

e modificação de configurações

diretamente no ecrã.

Packs promocionais Zelio Logic

 Número 

de E/S 

Conteúdo Referência Preço Liq.

unitário* 

Packs Zelio Logic compactos

12 Um módulo lógico compacto 

com ecrã SR2B121BD,um cabo 

de ligação SR2USB01 e o programa 

“Zelio Soft”em CD-Rom.

SR2PACKBD 110,00 €*

20 Um módulo lógico compacto com 

ecrã SR2B201BD,um cabo de ligação 

SR2USB01 e o programa “Zelio Soft”

em CD-Rom.

SR2PACK2BD 140,00 €* 

Alimentação  24 VCC

12 Um módulo lógico compacto 

com ecrã SR2B121FU,um cabo 

de ligação SR2USB01 e o programa 

“Zelio Soft”em CD-Rom.

SR2PACKFU 110,00 €*

20 Um módulo lógico compacto 

com ecrã SR2B201FU,um cabo 

de ligação SR2USB01 e o programa 

“Zelio Soft”em CD-Rom.

SR2PACK2FU 140,00 €*

Alimentação a 100...240 VCA



*

 Número 

de E/S 

Conteúdo Referência Preço Liq.

unitário* 

10 Um módulo lógico modular 

SR3B101BD, um cabo de ligação 

SR2B121BD e o programa “Zelio Soft” 

em CD-Rom.

SR3PACKBD 110,00 €*

26 Um módulo lógico modular 

SR3B261BD, um cabo de ligação 

SR2B121BD e o programa “Zelio Soft” 

em CD-Rom.

SR3PACK2BD 160,00 €* 

Packs Zelio Logic modulares

Alimentação  24 VCC

10 Um módulo lógico modular 

SR3B101FU, um cabo de ligação 

SR2B121BD e o programa “Zelio Soft” 

em CD-Rom.

SR3PACKFU 110,00 €*

26 Um módulo lógico modular 

SR3B261FU, um cabo de ligação 

SR2B121BD e o programa “Zelio Soft” 

em CD-Rom.

SR3PACK2FU 160,00 €* 

Alimentação a 100...240 VCA


