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Sammanställning över de viktigaste
teknologiska genombrotten vi åstadkommit
1949

Lansering av det första impulsreläet S6w från Eltako, det är praktiskt
kostnadseffektivt och passade perfekt i den för den tiden 70 mm dosan
som länge var standard för fjärrstyrda brytare.

1951 – 1972 Första installationsreläet: R6w I samma format.
Produktion av ﬂerpoliga enheter startar.
Tidreläer och brytarserierna 8 och 10 för skenmontage lanseras.

1949

En av våra första
impulsbrytare

1964

Försäljningscentrum och
administration Fellbach

Centrallager och elektromekanisk tillverkning Loßburg

Switching on the future

1977 – 1989 De första skenmonterade elektroniska impulsbrytarna och
installations reläerna lanseras. Det elektroniska impulsreläet med
centralstyrningsfunktion och trappautomaten tar marknaden med storm.
TLZ reläet var marknadens första med två styrspänningar 8 och 220 V.
Världens första enmoduls Universalspännings Multifunktions-tidrelä MFZ
presenteras.
1996 – 2004 En ström av innovationer i världsklass:
Enmoduls, universalspänning och multifunktions-tidrelä med LCD display.
Trappautomat med funktionsstyrning via tryckknapparna och med frånslagsvarning. Enmoduls trycknappsdimrar. Impulsreläer med frånslagsfördröjning
och frånslagsvarning. 4-poligt impulsrelä såväl som enmoduls 1-fas
energimätare lanseras. Självlärande Nätfrånkopplare.
NP-serien med Microprocessor och Kontaktbrytning i nollgenomgången.
Elektronisk energimätare från 20 till 65A.
2005 – 2007 Elektroniska impulsreläer med valbara funktioner. Multitidrelä med 18 olika
funktioner. Tryckknappsdimrar för inbyggnad, alla med universal spänning
och låg effektförbrukning i standbyläge. Elektroniska 3-fas energimätare
3 x 65 A endast 4 moduler bred.
Enmoduls tryckknappsdimrar med multifunktion för centralstyrning.
Första microprocessorstyrda, elektroniska impulsreläet med hybridteknologi
helt utan effektförlust i standbyläge.
Spänningsaggregat med minimal standbyförlust.
Brytnings- och styrningsprodukter med patenterad Duplex-Teknologi.
2008 – 2017 Eltako – Trådlös fastighetsautomation – gränslös ﬂexibilitet och komfort
inom byggnadsautomation. Sändare, aktorer och Eltako Blue Net – det blåa
nätverket för infrastruktur i fastighetsområdet.
Dimrar optimerade för lågenergilampor och 230 V LED-lampor.
Konstantljusregulatorer och produkter för ljusscenarion. Trappautomater för
lågenergilampor och LED-lampor. 2-kanals kopplingsur för central styrning
och väldigt låg effektförbrukning i standbyläge.
E-design: strömbrytare, det nya utseendet på Eltakos tryckknappar, sensorer,
ramar och tillbehör.
Tap-radio® – det nya trådlösa systemet för fastighetsautomation och smarta
hem lösningar.
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