
Werk nog efficiënter met de 
innovatieve NFC-tijdrelais

Profiteer van het gemak bij instellen en bedienen van uw tijdrelais, gewoonweg vanaf  
uw smartphone met de Zelio Time – NFC-tijdrelais van Schneider Electric. Zelio heeft 
een primeur op dit gebied, het is de eerste industriële tijdrelais gebaseerd op NFC 
(Near Field Communication). 

Door digitale configuratie kan het NFC-tijdrelais efficiënter en nauwkeuriger worden 
ingesteld en uitgelezen. Dit betekent een vereenvoudiging van componentkeuze en 
technische gebruiksmogelijkheden voor de industriële automatiseringsmarkt.

Ontdek Zelio Time – NFC-tijdrelais
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De mogelijkheid om tijdrelais te wijzigen met behulp van uw smartphone 
verandert de manier waarop u werkt. Dit wordt gerealiseerd door:

Wachtwoordbeveiliging
• Voorkom ongeoorloofde wijzigingen aan relais na productie door een 

beveiligde wachtwoordvergrendeling in te stellen
• Behoud de productfunctionaliteit dankzij een extra beveiligingslaag

Vereenvoudig aanschafproces 
• Maak gebruik van 28 timingfuncties en een brede spanningsdekking 

met één product
• Niet langer complexe aankoopbeslissingen

Onovertroffen nauwkeurigheid
• Reduceer de gemiddelde foutmarge van 10% tot slechts 0,2%
• Stel tijdrelais in per milliseconde

Tijdsbesparing
• Volledige instelling en controle via een intuïtieve smartphone-app
• Implementeer snel dezelfde instellingen op meerdere relais met 

behulp van kloonfuncties

Eenvoudiger bewaken en testen
• Lees de relaisstatus af  zonder panelen te hoeven openen
• Geavanceerde diagnosefuncties
• Beheer van relais zonder stroom door gebruik te maken van 

opgeslagen energie

Meer efficiëntie en controle kan ook voor u zijn... en dat alles tegen een 
gunstige prijs. We bieden u graag ultramoderne technologie waarmee 
u uw bedrijf  vooruit kunt helpen.

Zelio Time – NFC-tijdrelais

50 x nauwkeuriger 
dan traditionele relais

28 timingfuncties

Traditionele relais Zelio Time – NFC Timing relais

Meer dan 30 product referenties 1 product referentie

Lage nauwkeurigheid, handmatig instellen Hoge nauwkeurigheid, digitale tijdsinstelling

Instellen is tijdrovend Snel en eenvoudig in te stellen

Iedere relais dient individueel te worden ingesteld Door klonen kunnen instellingen worden gebruik 

voor meerdere relais

Lastig om problemen te detecteren Diagnose in enkele seconden

Vatbaar voor ongeoorloofde veranderingen Bescherming met paswoord


