Controle en sturing / Zelio Relay

VIER PRODUCTFAMILIES : VOOR
IEDERE TOEPASSING EEN RELAIS

Zelio Relay reeks:
nu afgerond met
vermogenrelais tot 30 A
Telemecanique, uitvinder van de contactor en wereldleider op
het vlak van de elektromechanische schakeltechniek, breidt zijn
gekende gamma Zelio Relay uit met nieuwe, op haar erkende
en betrouwbare knowhow gebaseerde componenten. Met de
compacte Zelio relais kunnen functies op eenvoudige wijze en
zonder afregeling of instelling in schakelkasten vermenigvuldigd
worden. De invoering van een vierde familie vermogenrelais
voor alle in de industrie gebruikte spanningen en voor nominale
stromen tot 30 A, maakt het mogelijk aan alle verwachtingen
van de markt te voldoen. Telemecanique bevestigt hiermee haar
onbetwiste leiderschap in de relaistechniek.

TELEMECANIQUE HEEFT NU EEN VOLLEDIGE REEKS
INSTEEKRELAIS

IN HET KORT
Vermogenrelais tot 30 A.
Gamma Zelio-relais nu
volledig.
Een relais voor elke
toepassing.

U kan meer informatie over
dit onderwerp bekomen via
de antwoordkaart.
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Zelio relais kunnen een veelvoud van
automatiseringsfuncties uitvoeren. Ze worden
gebruikt om in geautomatiseerde systemen
informatie aan te passen, te versterken of
te vermenigvuldigen door middel van het
gebruik van schakelcontacten. Zo stellen zij
de gebruiker in de mogelijkheid o.a. ingangsen uitgangsspanningen of stromen aan te
passen, informatie te vermenigvuldigen,
uitgangsstromen van PLC’s te versterken,
taken in parallel uit te voeren die niet door
de PLC beheerd kunnen worden... en dit
alles door het oordeelkundig bepalen van
het aantal en het type van de benodigde
schakelcontacten.
De tijdrelais, meet-en controlerelais, analoge
conversierelais, tellers en programmeerbare
of intelligente relais uit de Zelio-reeks
van Telemecanique bieden voor alle
automatisering- en controletoepassingen
de ideale en kwalitatief meest hoogstaande
oplossing.

Alnaargelang zijn toepassing kiest de klant voor
een RS-interface relais, een RXM-miniatuurrelais,
een RUM- universeel relais of voor een RPM/RPF-vermogenrelais. Deze families voldoen
aan de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous
Substances) die van toepassing is op alle
elektrische en elektronische laagspanningscomponenten. Ze voldoen ook aan de
internationale standaarden IEC/EN 61810-1, met
inbegrip van IEC 60947-5-1 en aan de UL508/
CSA C 22.2N°14.

VOORNAAMSTE KARAKTERISTIEKEN
De RS-interfacerelais hebben een kleine
behuizing eventueel met functieaanduiding op
het relais en bieden een veelvoud aan functies.
Ze zijn snel en eenvoudig uitwisselbaar en zijn
verkrijgbaar met 1 of 2 wisselcontacten en voor
nominale stromen van 8, 12 en 16 A.
De RXM-miniatuurrelais bieden een keuze tussen
2, 3 en 4 wisselcontacten voor stromen van 6, 10
en 12 A. Bij de universele RUM-relais kan men
kiezen tussen 2 en 3 wisselcontacten bij een
stroom van 10 A. De PF/RPM vermogenrelais zijn
verkrijgbaar met 2 wissel- of 2 maakcontacten
voor stromen van 15 en 30 A.
Uitvoeringen zijn beschikbaar met
bekrachtigingspoelen voor alle meest courante
spanningen, zijnde 12, 24, 48, 110 DC en 24, 48,
120, 230 AC.
Het Zelio Relay gamma biedt een ruime keuze
uit montagevoeten die op DIN-rail bevestigd
of op bodemplaat kunnen geschroefd worden.
Deze relaisvoeten kunnen gekozen worden
met gemengde of met gescheiden contacten spoelklemmen. De toebehoren zoals
beveiligingsmodules, visualiseringmodules,
vertragingsmodules... kunnen direct op de
voeten gemonteerd worden.

UNIVERSEEL VERKRIJGBAAR
Het complete gamma Zelio-relais is wereldwijd
beschikbaar in meer dan 5.000 verkooppunten
in 130 landen, telkens in overeenstemming
met de plaatselijke installatienormen.
Schneider Electric techniekers staan overal
ter beschikking om te helpen bij de keuze
.
van de optimale oplossing voor ieders
specifieke behoefte.

