
Simplicidade e fiabilidade nas
suas operações de produção

Aumente a sua eficiência operacional e otimize 
a disponibilidade do seu equipamento com 
a gama Zelio Logic.

Zelio Logic

se.com/pt



Zelio Logic
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.

*  Preço líquido unitário, IVA não incluído, salvo rutura de stocks. Promoção válida nos Distribuidores Schneider Electric 
aderentes. Consulte as no balação as condições de campanha promocional dos produtos referidos neste folheto. 
Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Campanha válida de 01/03/2021 a 31/12/2021.

Los 4 pilares de la transición energética

Número 
de E/S Conteúdo Referência Preço Liq. 

unitário*

Alimentação 24 VCC

12
Um módulo lógico compacto com ecrã 
SR2B121BD, um cabo de ligação SR2USB01 
e o programa “Zelio Soft”em CD-Rom.

SR2PACKBD 99€

20
U m módulo lógico compacto com ecrã 
SR2B201BD, um cabo de ligação SR2USB01 
e o programa “Zelio Soft” em CD-Rom.

SR2PACK2BD 119€

Alimentação a 100...240 VCA

12
Um módulo lógico compacto com ecrã 
SR2B121FU, um cabo de ligação SR2USB01 
e o programa “Zelio Soft”em CD-Rom.

SR2PACKFU 99€

20
Um módulo lógico compacto com ecrã 
SR2B201FU, um cabo de ligação SR2USB01 
e o programa “Zelio Soft”em CD-Rom.

SR2PACK2FU 119€

Packs Zelio Logic compactos



*  Preço líquido unitário, IVA não incluído, salvo rutura de stocks. Promoção válida nos Distribuidores Schneider Electric 
aderentes. Consulte as no balação as condições de campanha promocional dos produtos referidos neste folheto. 
Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Campanha válida de 01/03/2021 a 31/12/2021.

Número 
de E/S Conteúdo Referência Preço Liq. 

unitário*

Alimentação 24 VCC

10
Um módulo lógico modular SR3B101BD, 
um cabo de ligação SR2B121BD e  
o programa “Zelio Soft” em CD-Rom.

SR3PACKBD 99€

26
Um módulo lógico modular SR3B101BD, 
um cabo de ligação SR2B121BD e  
o programa “Zelio Soft” em CD-Rom.

SR3PACK2BD 129€

Alimentação a 100...240 VCA

10
Um módulo lógico modular SR3B101BD, 
um cabo de ligação SR2B121BD e  
o programa “Zelio Soft” em CD-Rom.

SR3PACKFU 99€

26
Um módulo lógico modular SR3B101BD, 
um cabo de ligação SR2B121BD e  
o programa “Zelio Soft” em CD-Rom.

SR3PACK2FU 129€

Packs Zelio Logic modulares



©2021 Schneider Electric. Todos os direitos Reservados. 
Todas as marcas registadas são da propiedade da Schneider Electric Industries SAS ou das suas filiais.

Aos preços indicados acresce o Imposto Valor Acrescentado (I.V.A.) à taxa legal em vigor e o valor Ecotaxa, de acordo com a legislação aplicável. A Schneider Electric reserva-se o direito de alterar 
os preços constantes da presente tabela. Os produtos e materiais apresentados neste documento são suscetíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da estética, como no plano da utilização. 
A sua descrição não pode, pois, em caso algum, ser considerada como tendo um aspeto contratual. Assim, só nos responsabilizamos pelas informações dadas após confirmação pelos nossos serviços.

Schneider Electric Portugal

Avª Forte, nº3 · Edifício Suécia III, Piso 3 
2794-038 Carnaxide, Portugal
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Já conhece o nosso Portal de Parceiros para 
Fabricantes de Máquinas? Registe-se já!

@SchneiderElecPT

@Schneider_Electric_PT

SchneiderElectricPT


