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Descrição
A Schneider Electric anuncia a disponibilidade da nova versão de software de
programação de relés programáveis Zelio Soft 2 V5.0.

Novas funcionalidades
Destaques
Esses novos recursos também estão associados com novos módulos de
firmware.
- Capacidade programa de aplicação duplicada: 240 linhas em
Ladder, 500 blocos de função FBD;
- Incremento de + 75% de elementos de função em Ladder: 28 novos
temporizadores, 28 novos contadores e 56 novos relés auxiliares (bits
internos);
- Compatibilidade com o Windows ® 10 (32 e 64 bits), e mantem a
compatibilidade dos sistemas operativos Microsoft Windows ® 7, 8.1
como a versão de software anterior Zelio Soft 2 V4.6.
Todos os módulos SR2 e SR3 são compatíveis, independentemente da
data de fabrico do módulo. O firmware do módulo é atualizado
automaticamente, assim que estabelece a ligação com o PC através do
Zelio Soft 2 V5.0.



Nova versão de software Zelio
Soft 2 V5.0



Compatibilidade Microsoft
Windows® 10 (32 e 64 bits)

Aplicações


Sistemas de controlo para
máquinas pequenas, gestão
de iluminação, de ventilação,
de acessos, monitorização de
temperatura, de pressão,
instalações de irrigação,
transmissão e gestão de alarmes.

Estas novas funcionalidades (exceto compatibilidade com o Windows
®7, 8.1 e 10) não estão disponíveis ao utilizar o módulo de comunicação
SR2COM01 na configuração. A versão Zelio Soft 2 V5.0 permite
programar configurações com a extensão SR2COM01, tendo disponíveis
no máximo de 120 linhas Ladder ou 250 blocos função FBD, e o número
de elementos função de Ladder limitado aos 16 temporizadores,
16 contadores e 28 relés auxiliares (bits internos).

Referência

Descrição

Software Zelio Soft 2 CD ROM
SR2SFT01
* Download Software Zelio Soft 2

PVP (€)
28,00
Gratuito

* Zelio Soft 2 V5.0 - Download grátis através do Schneider-electric.com:
http://www.schneider-electric.com/en/download/document/ZelioSoft2_V5_0/
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