CONJUNTO DO ACELERADOR
MODELO ET-126

RECURSOS
 Efeito Hall nos sensores e nos drivers do contactor
MOSFET solid state minimizam as partes móveis, assim
aumentando a confiabilidade e o Tempo Médio entre Falhas
(MTBF).
 Resposta simétrica do acelerador na direção à frente e
reversa garante uma aceleração e desaceleração suaves e
precisas em ambas as direções.
 Área morta nas posições zero e de aceleração total
minimizada, eliminando a hesitação quando iniciando a
aceleração ou a desaceleração.
 Proteção ambiental dos componentes principais através
de uma camada de epóxi sobre a placa de circuito
integrado, garante a operação em condições ambientais
rigorosas.
 Acelerador tipo Wig-Wag retorna o acelerador ao neutro
para conveniência e segurança.
 Proteção à polaridade de entrada para garantir que o
acelerador não sofra danos por ser incorretamente ligado.
 Fácil de instalar.

ESPECIFICAÇÕES
DESCRIÇÃO
O conjunto do Acelerador Curtis proporciona uma saída
analógica de 0-5V proporcional à posição do acelerador

Tensão de operação: 13 – 58VCC
Faixa de saída do acelerador: 0 a 5V

usado na interface com os controladores de velocidade do

Saída máxima do acelerador: 5,3V

motor.

Saída mínima do acelerador: 0V
Área morta máxima para o acelerador em zero: 10 graus

APLICAÇÃO
Este acelerador eletrônico é ideal para uso em
equipamentos para movimentação de cargas, carros de
golfe e aplicações em outros veículos elétricos que precisem

Área morta máxima para o acelerador em aceleração total: 10
graus
Corrente à frente / em reversão: 1,5A máximo
Resposta simétrica do acelerador em ambas as direções

um sinal de entrada para o controle da velocidade de 0-5V.
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MODELO ET-126
DIMENSÕES mm

INSTALAÇÃO

Montagem: Dois parafusos M5

GARANTIA

Seis meses a partir da entrega

Especificações sujeitas a alteração independente de notificação

