Modulaire apparatuur

Presentatie

Energy Efficiency en comfort
Programmeerbare modules
Zelio Logic
Presentatie
De programmeerbare Zelio Logic relais zijn bestemd voor kleine automatisatieprojecten.
c automatisering van rolluiken en toegangscontrolesystemen
c automatisering van verlichting
c automatisering van compressoren en klimaatregelingsinstallaties (HVAC)

compacte of modulaire modules

SR2B121BD
(Compact)

SR3B26
(Modulair)

SR3XT6

SR3XT1

c Zelio Logic compact, voor eenvoudige automatiseringen van 10 tot 20 I/O's
(niet uitbreidbaar):
v 3 type basismodules van 10, 12 of 20 I/O’s
v uitvoeringen met of zonder display en toetsen
c Zelio Logic Modulair kan worden uitgerust met extra I/O's, gevoed door de
logische module:
v 2 types basismodules van 10 of 26 I/O's uitbreidbaar tot 40 I/O's
v 4 types uitbreidingsmodules 6, 10 of 14 I/O's
v 2 analoge ingangen en 2 analoge uitgangen.
v 1 uitbreidingsmodule voor ModBus of Ethernet communicatie

communicatie-uitbreidingen voor netwerken
c uitbreidingsmodule voor ModBus of Ethernet
c via deze uitbreiding heeft u toegang tot :
v 4 ingangsgegevenswoorden
v 4 uitgangsgegevenswoorden
v 4 klokwoorden
v 1 statuswoord
(elk woord bestaat uit 16 bits)

SR3NET
(Ethernet)

SR3MBU
(ModBus)

Bluetooth® interface

c beschik over bewegingsvrijheid!
Verbind uw pc draadloos met uw logische module om uw programma te
programmeren, te simuleren, te bewaken, te laden en aan te passen.

Backup geheugenmodule

SR2 BTC01
(Bluetooth)

Het programmeerbare Zelio Logic relais kan een inplugbare EEPROM-module
bevatten, waardoor het programma makkelijk naar een andere module kan worden
gekopieerd.
Dankzij dit geheugen is het eveneens mogelijk het programma op te slaan als
backup met het oog op de vervanging van het product (SR2MEM02).

SMS communicatie via GSM

c functies:
v ontvangst van waarschuwingsberichten op GSM via SMS
v bewaking van de toepassing op afstand
v controleren/uitlezen van de uitgangen van de Zelio Logic
c het communicatieaanbod van het Zelio Logic-gamma bestaat uit:
v een communicatie-interface aangesloten tussen een logische module en een GSM
modem
v GSM-modem
v antenne met magnetische voet en 2 meter kabel

Zelio SMS
kit met ref. ZELIOSMSKIT

C58

