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VEO időrelék és monitoring relék 
 

A TELE Haase Steuergeräte GMBH a monitoring-, és automatizálási technológia  vezető cége. A gyártó 
legújabb, a jelenkor környezettudatossági követelményei szerint, 50 év gyártói tapasztalatával fejlesztett 
terméke, a VEO időrelé és monitoring relé sorozat. 
 

Főbb jellemzői - Előnyei 
 

DIZÁJN 
- Kompakt ipari kialakítás - Helymegtakarítás a villamos szekrényekben 
- A csatlakozó vezetékek bekötése szerszám nélkül végrehajtható - push-in 

csatlakozó pontok - Gyorsabb szerelés 
- Nagyobb tartományú bekötési lehetőség - Csavaros csatlakozó pontok - Nagyobb 

keresztmetszetű vezetékek is csatlakoztathatók 
- Vibrációval szemben nem érzékeny - Biztosítja a hosszú idejű biztos villamos 

kontaktust - Hibalehetőség csökken 
- Viszonylag nagy címkézhető rész 22×12,5mm - Pozícionálható megjelölés 
- Felhasználóbarát funkció beállíthatóság - Kényelmesen és precízen beállítható 

potenciométerek 
- Süllyesztett beállító potenciométerek - A véletlenül történő átállítás 

kiküszöbölhető 
- Egy szerszám elegendő a beszereléshez és beállításhoz 
- Nagyobb fényerejű, de kisebb fogyasztású LED állapotjelzés 

 
TECHNOLÓGIA 

- Széles tápfeszültség tartomány, 12-240V vagy 208-480V - Kevesebb típust kell raktáron tartani 
- Kiterjesztett funkciók (időrelék és monitoring relék) 

o Időrelék beállításai lehetnek: 
 Bekapcsolás késleltetés, feszültségvezérelt 
 Elejtés késleltetés vezérlő kontaktussal 
 Meghúzás késleltetés vezérlő kontaktussal 
 Feszültségvezérelt bekapcsolási késleltetés 
 Kontaktusvezérelt bekapcsolási késleltetés 
 Be- és kikapcsolás megadása vezérlő érintkezővel 
 Aszimmetrikus jeladó, szünettel kezd 
 Aszimmetrikus jeladó, impulzussal kezd 
 Villogó (szimmetrikus jeladó), impulzussal kezd 
 Villogó (szimmetrikus jeladó), szünettel kezd 
 Kiegészített bekapcsolás késleltetés 

o Monitoring relék beállításai lehetnek: 
 Feszültség felügyelet 
 Áramfelügyelet 
 Hőmérséklet felügyelet 
 Feszültség- és hőmérséklet felügyelet 
 Áramfelügyelet áramváltóval 
 Áramfelügyelet 100A-ig áramváltó csatlakoztatása nélkül 
 Áramfelügyelet beépített áramváltóval 

- Hatékony processzor - Pontosság növelése 5%-ról 2,5%-ra 
- Gyorsabb működés - Lecsökkentett válaszidő 
- 60°C-os környezetben is használható 

 
FENNTARTHATÓSÁG 

- Energia hatékony - Jelentős energia felvétel csökkentés 0,35W-ra (50% a versenytársakhoz képest) 
- Modern kapcsolóüzemű tápellátás - Kisebb hőveszteség 
- Alacsony működési hőmérséklet - 10 évnél hosszabb élettartam és magasabb fokú megbízhatóság 
- Ausztriában történik az egész gyártási folyamat 
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