MAGAZINE

MOTOR REGELINGEN & ACCESSOIRES

WELKOM
Wat doen wij
HSCT BV

Beste klant.
Voor u ligt het HSCT © Magazine. Wij denken u als klant het beste te kunnen informeren
met duidelijke informatie waar niet alleen de foto van het product in staat maar ook
belangrijke verkoop- en technische informatie. In dit boekje vindt u een greep uit ons
complete programma. Vindt u het niet in het boekje bel ons voor informatie.
Sinds de oprichting van HSCT in februari 2007 is er veel veranderd, wij zijn niet alleen
officieel exclusieve SEVCON dealer en Service Centre, wij zijn ook uw distributeur voor de
volgende producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEVCON regelingen Laders en Accessoires
DC – DC Converters
Powersteer Motoren
ELLTRONIC Pro Control motor regelingen
ACCU kabel o.a. RADAFLEX PUR Kabel
GEBRÜDER FREI Disselkoppen en voetpedalen
ASHWOODS motoren
ComeSys / Sevcon voetpedalen
Albright Contactors SW en DC Series
Batterijladers HF SEVCON
Batterijladers WA/WO
HELLA materialen
REMA / Anderson batterijstekkers
Joysticks professionele- en standaarduitvoeringen
PLC sturingen en Maatwerk Electronica

•
•

Dealerassistentie en -ondersteuning
Gratis Helpdesk (dealers), speciaal telefoonnummer 033-2570810

•

Meer informatie nodig? Bel 033-2570811 of kijk eens op onze Internet-site:
www.hsct.nl
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CONTROLLERS
SEVCON POWERED CONTROLLERS

HIGH VOLTAGE LOW POWER (HVLP)
HVLP CONTROLLER

10kW & 20kW continuous!
Operating voltage,
200 to 800 VDC.

HVLP-10

HVLP-20

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•

Liquid or air cooled variants
CAN J1939 protocol
High Voltage Interlocks (HVIL)
Tough / safe electrical connectors
Additional I/O
Based on proven Gen4 technology
Advanced Flux Vector Control
Parameter
Cooled variant
Continuous output current (A)
Continuous output power @ 700VDC (kW)
Maximum output current (A) for 60s
Stall output current (A) for 5s
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•
•
•
•
•
•
•

PMAC or Induction motors
Incremental AB encoder input
Absolute UVW encoder input
Absolute sin/cos encoder input
Resolver input
12V or 24V logic supply
IP6K9K - IP67 robust alloy housing
HVLP-10
Air
19
11
27
27

HVLP-120
Liquid
33
22
53
53

SEVCON GEN4 SIZE8
HV EV CONTROLLER

Operating voltage 128 to 400 VDC
Output current,
200A - 400A.

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CANopen
Additional processor for safety monitoring
Designed for ISO26262 ASIL C compliance
Up to 400VDC supply voltage
Up to 100kW peak power output
Up to 60kW continuous power output
4 analog inputs + 1 motor Thermistor input
3 analogue outputs
4 digital inputs
3 power supply outputs, programmable 0 to10V
Pulsed Input and output health status watchdogs
Incremental AB encoder input
Absolute UVW encoder input
Absolute sin/cos encoder input
Resolver input
12V or 24V logic supply
Liquid cooling
Weight = 10kg
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CONTROLLERS
SEVCON POWERED CONTROLLERS

SEVCON GEN5 SIZE9 ( COMING SOON )
HV ON-ROAD MOTOR CONTROLLER

Operating voltage 128 to 450 VDC
Output current
•
400 Arms (1 min)
•
200 Arms (Continuous 1 hour+)

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AC Permanent Magnet synchronous motor
AC Induction motor
Advanced flux vector control
Includes an additional dedicated safety supervisory processor
12V or 24V nominal supply
Functional safety to ISO26262 ASILC, EN1175 and EN13849/3.
Electrical safety to ISO 6494, IEC 60664 and UL840
Integrated logic circuit
High Voltage safety Interlock circuit (HVIL)
CAN Communication (J1939 or CANopen)
Dry Weight = 6.8kg
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SEVCON GEN4 SIZE10
HV CONTROLLER

Operating voltage 80 to 800 VDC
Output current
•
400 Arms (2 min)
•
200 Arms (Continuous)

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On-Road capability
CANopen and J1939 protocols
Additional processor for safety monitoring
ISO 26262 compliance
4 analog inputs + 1 motor Thermistor input
3 analogue outputs
4 digital inputs
3 power supply outputs, programmable 0 to10V
Pulsed Input and output health status watchdogs
Incremental AB encoder input
Absolute UVW encoder input
Absolute sin/cos encoder input
Resolver input
12V or 24V logic supply
Liquid cooling (min 6l/min)
Compact & lightweight @ 10.9kg
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CONTROLLERS
SEVCON POWERED CONTROLLERS

SEVCON GEN4 SIZE 2, 4 & 6
SEVCON AC MOTOR CONTROLLER

SIZE6

SIZE2

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advance flux vector control
Autocheck system diagnostic
Integrated logic circuit
Hardware & software failsafe watchdog
operation
Supports both PMAC motor and
AC induction motor control
Integrated fuse holder
IP66 protection
8 digital inputs
2 analogue inputs
3 contactor/solenoid outputs
1 encoder supply output - programmable 5V or 10V
Absolute UVW encoder input
Absolute Sin/Cos encoder input
Incremental AB encoder input

•
•
•
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Boost

2min

Cont

360A
330A
215A

300A
275A
180A

120A
110A
75A

Size 4
		24/36V
		36/48V
		72/80V
		110V

540A
540A
420A
360A

450A
450A
350A
300A

180A
180A
140A
120A

Size 6
		24/36V
		36/48V
		72/80V

780A
780A
660A

650A
650A
550A

260A
260A
220A

		Voltage
Size 2
		24V
		36/48V
		72/80V

DISPLAY
CLEARVIEW
DIGITAL DISPLAY
Clearview is a congurable CANopen colour
display which can be set up to show a variety of
information sent from the Sevcon motor
controllers it is connected to. It can also be
used to congure parameters on the controllers.

KEY PARAMETERS
Operating voltage: 		
21V to 28.8V
User interface: 		
3 button keypad input
Operating temperature:
-20°C to +50°C
Non-operation temperature:
-30°C to +70°C
Humidity: 			
85% (non-condensing) at 40°C and 3% at 40°C
Weight: 			0.3kg
IP rating:			IP54

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.5 inch, 320x240, 256 colour display.
Auto-baud rate detection.
Congurable main screen.
Single and multi-node support.
Displays active faults and warnings.
Displays a historical fault log for faults on the motor controller system.
Flash programmable for display software updates.
Calibrator functionality available to provide vehicle performance adjustments (via password entry)
Option for OEM logo on powerup splash screen.
Displays driver input status signals (e.g. throttle, direction, handbrake, etc.)
Displays system status information (e.g. motor temperature, battery voltage, motor current, etc.)
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CONTROLLERS
SEVCON POWERED CONTROLLERS

SEVCON POWERPAK
DC MOTOR CONTROLLER
The Powerpak series is a comprehensive range
of vehicle controllers, combining ultra compact
size with an unrivaled power to dimension
ratio. With current ratings of up to 600A these
controllers occupy a footprint of only 142x142
mm. This makes it up to 75% smaller than
similar function units of other makes.

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ultra compact size
Regenerative braking
Speed compensation for steering
High frequency - silent operation
Removable logic unit
Calibrator interface
FLASH memory
Choice of display options
Sevcon CAN compatible

SEVCON MILLIPAK
DC MOTOR CONTROLLER
The Millipak family of DC motor controllers
provides an enhanced thermal design for
traction and pump systems. Millipak controllers
deliver high power capabilities in a minimum of
space without compromising performance.

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•

Very compact design
Silent operation
Regenerative braking
PC Configuration
Flash memory
Dignostic LED
IP66 protection
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CONVERTERS
SEVCON POWERED CONVERTERS

DC/DC CONVERTER
LOW VOLTAGE CONVERTER
DC/DC CONVERTER
The Sevcon DC/DC Converters are suitable for
all electric powered vehicles and are designed
to be fitted on-board the vehicle and connected permanently to the battery.
These fully encapsulated converters deliver a
stable isolated high power, low voltage DC
supply for accessories such as lights, horns,
and wipers. This eliminated inecient battery
taps and fragile, expensive high voltage accessories.

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
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High Frequency: silent operation
Output power: 200W or 300W
Protection from short circuit, overload
and reverse polarity
Fully isolated
IP67 protection
Parallel connection of multiple units
Integrated fuse holder

SEVCON HV DC/DC CONVERTER (coming soon)
HIGH VOLTAGE CONVERTER

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wide input range 220VDC to 800VDC
1.2kW Output power up to 7.2kW (when paralleled only)
High Efficiency >92% from 50% to 100% load
Parallel connection of multiple units for increased
power or redundancy
Forced current sharing
Environmental: -40˚C to +45˚C (air cooled) to +65˚C
(liquid cooled) operation, IP67
700V nominal with 12, 24 or 48VDC output
Fully isolated
CAN J1939 protocols
IP67 / IP6k9k
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MOTORS
SEVCON PST
POWER STEERING
The Sevcon PST range of Integrated Brushless
Servo Systems offers a compact, robust,
maintenance free solution to replace hydraulic
motors and actuators in a wide variety of
industrial applications. Covering operating
voltages from 24 to 48V, the system is easily
optimized and can be operated in position,
velocity or torque modes to handle the most
demanding applications.

FEATURES
•
•
•
•
•
•

CANopen
Compact size
Highest efficiency
Position, speed, torque control
High reliability gearbox
Customization available
(gear ratio, coupling, mounting)

KEY PARAMETERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimized planetary gears for high speed / high torque
Increased bearing spacing for enhanced radial force immunity
Low noise via unique two-stage planetary gear design
Grease impregnated for long life
Neodymium magnets for excellent power-to-size ratio
Integrated position sensors
Combined motor and gearbox shaft eliminates unreliable coupling
Integrated Motor-to-Drive connections for increased reliability
DSP motor controller for fast, accurate step response
Extensive integrated, configurable safety features comply with
worldwide safety standards
I2t Drive & Motor protection eliminates overload failures
Housing and connector sealed to IP54

•
•
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SEVCON HypAC
HYDRAULIC POWER STEERING
Specically designed to oer a brushless
alternative to DC series pump systems the
HypAC, brushless permanent magnet AC motor
and integrated controller, provides signicant
performance advantages over an equivalent
DC system. HypAC simplies the path to a
completely brushless vehicle design.

SIMPLE APPLICATION
Its simple interface mimics typical DC motor/
contactor system. An additional fault reporting
interface is available to provide operating
status to a vehicle controll.er

ENCHANCED OPERATING MODELS
Open loop mode for full speed at available
battery voltage to mimic DC motor operation.
Closed loop mode for xed speed operation to
give consistent performance across
varying operating voltages. Load compensation
mode for optimal energy eciency
and reduced system audible noise. The motor
speed is automatically regulated relative
to the applied load.

FEATURES
•
•
•
•
•
•

Highly ecient brushless, maintenance free motor perfectly suited to high duty cycle applications
such as hydraulic power steering.
Soft start signicantly reduces inrush currents and acceleration forces, improving battery life and
mechanical reliability.
IP54 protection
Integrated CoolFlow thermal managementensures that the full operating specication is achieved
in a +60¢ªC ambient.
The system can be supplied fully assembled with hydraulic pump and tank thus saving production line assembly time.
Hydraulic load sensing for optimal power delivery and reduced audible noise.
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ASHWOODS MOTORS
ASHWOODS IPM
INTERIOR PERMANENT MAGNET MOTORS
Ashwoods Interior Permanent Magnet AC
technology enables the motor to be a third of
the size and weight of typical induction and
brushed DC motors, while still offering all
of the benefits that accompany permanent
magnet technology.
With a range of standard and bespoke motors
available, Ashwoods Interior Permanent
Magnet Motors are integrated into many
materials handling, automotive, off-highway
and industrial applications.
Ashwoods IPM motors are the latest in
a long line of motor breakthroughs. IPM
motors incorporate magnets embedded
within the the rotor enabling them to
produce reluctance torque, this contributes
to the motors being capable of producing
considerable amounts of torque with very
minimal magnet material.
The unique design allows for field weakening
to improve high speed performance –
producing near peak power at speeds from
2000 to 6000 rpm.

Ashwoods IPM motors are roughly 1/3 of the size of
similar performing induction motors but with far
superior efficiency > 94%. The design is compact,
lightweight and scalable producing similar levels of
performance across our entire range of IPM motors.
Coupled with very high quality controller partners,
Ashwoods provides a truly innovative and complete,
ingress protected, drive package.
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ASHWOODS IPM
INTERIOR PERMANENT MAGNET MOTORS
Functional Data
DATA
Peak Torque @ 350Arms

IPM200-33

IPM200-50

45Nm

74Nm

Peak Torque @ 650Arms
Voltage

IPM200-66

90Nm
24 - 80V

48 - 80V

48 - 80V

5kW - 14kW

10kW - 16kW

20kW - 32kW

Continous Power

up to 8kW

up to 8kW

up to 13kW

Max Speed

8500 rpm

8500 rpm

8500 rpm

Peak Efficiency

94%

94%

94%

Weight (motor)

10kg

13kg

17kg

Peak Power

BENEFITS OF IPM MOTORS
•
•
•
•

Its lightweight and compact design.
It’s around 30% of the size of similarly performing induction motors with far superior efficiency.
The space savings are highly desirable due to its compact design.
IPM motors are able to provide considerable amounts of torque with smaller and thinner
magnets to due to effects of reluctance torque. Reluctance torque is a byproduct of the unique
shape of the slots which house the magnets. The shape and location of the pole pairs channel the magnet flux so that the rotor is continually forced to try and align itself with the stator
coil-generated magnetic flux. The unique 3 phase sequential design of our motors causes it to
continually turn.
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BATTERIJLADERS
1- & 3 FASE LADERS WA
UNIVERSELE BATTERIJLADERS

Conventionele laders hebben in het verleden bewezen goed te functioneren, de gemiddelde levensduur
van een conventionele lader ligt tussen de 15 en 20 jaar, de aanschaf van een conventionele lader is
ten opzichte van een hoogfrequent lader een stuk lager, hiermee is ook meteen het grootste voordeel
genoemd.
Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor een hoogfrequent lader, als er maar 1 a 2
trucks aanwezig zijn dan kan er prima met een conventionele lader worden geladen, ook als er maar
weinig gebruik word gemaakt van een truck (gemiddeld 1 keer per week opladen) is de aanschaf van
een conventionele lader een prima alternatief.

1 FASE WA LADER
Universele batterij WA lader,
geschikt voor vele toepassingen.
Compacte behuizing die het
vervoeren wel heel eenvoudig maakt.
Netspanning: 230 volt
Voltage: 12, 24, 36, 48, 72, 80 & 96 volt

3 FASE WA LADER
Universele batterij WA lader,
geschikt voor vele toepassingen.
Netspanning: 380/ 400 volt
Voltage: 24, 36, 48, 72, 80 & 96 volt

•
•
•
•
•

Standaard 2 jaar garantie
Nederlandse handleiding
Wordt geleverd in blanco verpakking
Ook leverbaar in 60 Hz, 400 Volt (USA)
Gratis helpdesk
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1- & 3 FASE LADERS HF
UNIVERSELE BATTERIJLADERS

Hoogfrequent laders nemen een steeds prominetere positie in de hedendaagse markt. Ondanks de
hogere aanschafprijs hebben hoogfrequent laders een groot aantal voordelen boven de conventionele
laders, waardoor de totale kosten uiteindelijk lager uitkomen:
•
Zeer zuinig in energieverbruik
•
Volautomatisch batterij besparend laadprogramma
•
Minder waterverbruik
•
LED laadstatus-signalering
•
Laag gewicht en volume (kunnen aan de wand bevestigd worden)
•
Zeer snelle laadtijden mogelijk (in combinatie met zuurcirculatie)

UNIVERSELE HF LADER
Complete serie HF laders geschikt voor diverse
modellen batterijen Deze zijn leverbaar van 12 t/m
96 volt uitvoeringen compact 1 Fase en de
robuuste 3 fase modellen voor het zwaardere werk.
•
•
•
•
•
•

De laders hebben diverse instel mogelijkheden
Leverbaar in 50 – 60 Hz
24-36-48-72-80-96 volt
1 Fase 230 volt
3 Fase 400 volt
2 Jaar garantie
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BATTERIJ ONTLADER

BATTERIJ ONTLADER
BATTERIJ ONTLADER SCR 150
Dit product stelt u in staat om conditie, of
andere mogelijke problemen van uw lood of
Gel batterijen te testen, door de ontlaad curve
van de batterij te analyseren.
Door de SCR-150 aan te sluiten aan de accu,
is het mogelijk de batterij te ontladen met de
gewenste spanning (in te stellen van 5 tot 150A,
afhankelijk van capaciteit van de batterij) en
om de voltage trend te controleren aansluitend
bij de duur van de ontlading, en zo te kunnen
bepalen wat de werkelijke prestatie is van de
accumulatoren.
De schakel techniek van de SCR-150 is
uitgevoerde met een CPU elektronica
kaart, hierdoor heeft u een hoge mate van
betrouwbaarheid bij het bijstellen van uw
ontlading parameters.
Batterij Ontlader 6-80 Volt 150 Ampère inclusief
software

TECHNISCHE GEGEVENS:
Voltage 1 fase 230V ±10% 50÷60Hz
Battery voltage van 6V tot 80V
Instelbare ontlaad stroom van 5A to 150A
Instelbare minimum batterij voltage
Eenvoudige bediening door 1 knop bediening
Constante stroom gedurende de hele ontlaad
procedure
Hoogfrequent ontlading zonder relais
Microcontroller gestuurde PCB die de
ontaldeing controlleerd en een geheugen heeft
voor de ingestelde ontlaad instellingen.

20

STEKKERS

BATTERIJSTEKKERS
DIVERSE MERKEN
RUIME SORTERING BATTERIJ
STEKKERS UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
DIN SERIE

2 polige connector verkrijgbaar in 80, 160
en 320 Amp.Deze stekkers zijn zeer goed
te gebruiken als de verbinding tussen uw
accu en uw elektrische voertuig

SB SERIE

2 polige connector verkrijgbaar in 50, 175
en 350 Ampère.Geschikt voor gebruik tot
600 Volt continu AC en DC.Deze stekker
is te verkrijgen in verschillende kleuren

OVERIGE SERIES
SBX SERIE
JX SERIE
MERKEN
REMA
Anderson
APP
Schaltbau
Molex
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CONTROLLER
PM MOTOR CONTROLLER
REGELING 4 QUADRANT
De Elltronic (Reghel compatible) serie is een
complete lijn regelingen voor PM motoren. Het
grote voordeel van deze nieuwste generatie
is een I-MAX motor stroom instelling, zodat u
met deze regeling uw motor kunt beschermen
tegen overbelasting.
Wij van HSCT hebben deze extra optie laten
inbouwen bij onze fabriek in samenwerking met
onze engineering. De overige instellingen zijn
tevens digitaal en zijn beter programmeerbaar
t.o. van de oude modellen.
Belangrijk voordeel is dat de nieuwe generatie
opgebouwd is met SMD componenten die beter
bestand zijn tegen schokken en vocht.

UNIVERSELE REGELING GESCHIKT VOOR
INBOUW IN EIGEN TOEPASSING
Kleine motor regelingen 4 Quadrant (zonder contactors)
& 1 Quadrant, voor diverse toepassingen. Volledig
uitwisselbaar met de bekende Reghel RF serie is (PMA)
GESCHIKT VOOR
- Scooters
- Verrijdbare trappen
- Vaartuigen
- Vee voeder voertuigen
- Personenvervoer
- Plezier vaartuigen
- Invalide wagens
- DC Ventilator sturing
- Industriële toepassingen
- Trekkers
- Mini Movers
- Kleine voertuigen
- Kart/Skelter
- Deuropeners
- Tuinbouw / transportwagens
- Overweg boom back-up aansturingen
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Daarnaast hebben wij het maximaal vermogen
verhoogd naar 150 ampère die naar behoefte
ingesteld kan worden. 100 % uitwisselbaar met
de bestaande RF050 serie Op korte termijn is
een digitale uitvoering beschikbaar die volledig
PC programmeerbaar is. De regelingen kunnen
ook klant specifiek gemaakt worden ( private
label)

OMBOUWSETS
KANT & KLARE MODIFICATIE SETS
AC & DC KITS VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN
COMPLETE OMBOUW SETS
Bouw zelf uw heftruck om, en spaar honderden
Euro’s met de kant-en-klare Sevcon
modificatie set.
U spaart niet alleen op de montage kosten, uw
monteurs leren direct hoe de bedrading werkt
en bouwen zo ook extra ervaring op.
Geen dure onderdelen kopen met als risico dat
het probleem nog steeds niet is opgelost. Met
de complete ombouw kit is het altijd goed.
Uiteraard staat de HSCT helpdesk altijd voor u
klaar om ondersteuning te geven telefonisch of
on-site
Ook kan onze technische dienst de truck in
bedrijf stellen en de afstellingen voor u
finetunen.
U kunt GRATIS gebruik maken van onze
telefonische helpdesk
HSCT bouw diverse kant en klare systemen
geschikt voor de meest uiteenlopende
toepassing. Ook kunnen onze systemen
doormiddel van een interface gekoppeld
worden in bestaande toepassingen.
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DISSELKOP

Gebrüder Frei
COMPLEET ASSORTIMENT
DISSELKOP TEMO 600
De Disselkop kan worden gebruikt in vele
toepassingen elektrische voertuigen,
bijvoorbeeld met palletwagens, heftruck
vrachtwagens, reinigingsmachines, MiniMovers, enz.
De essentiële componenten van de Disselkop
zijn de tiller-hoofd-behuizing met de
handgrepen, verschillende soorten knoppen,
een ‘Belly Button’ en een Rij-schakelaar
•
•
•
•
•
•
•
•
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Veel mogelijke toepassingen
Stabiele buis handgrepen
Ergonomische bediening
Noodstop ‘Belly Button’
Multifunctionele deksel
Aansluiting voor de Disselkop (op verzoek
van de klant)
Knoppen en schakelaars vrij
configureerbaar (in functie, hoeveelheid
en kleur)
Bekroond met de IF Design Award 2005

Gebrüder Frei
COMPLEET ASSORTIMENT
DISSELKOP Schakelaars
Het schakelaarprogramma van Gebrüder
Frei heeft een aantrekkelijk ontwerp. Ook de
lange levensduur en een hoog gebruiksgemak
zijn belangrijke kenmerken van het
schakelaarprogramma. Er is keuze uit bolle
knoppen, concave (holle) knoppen en hendels.
Voor een optimaal gebruik zijn de technische
kenmerken op het gebied van veiligheid,
temperatuur en levensduur leidend. Door de
selectie van verschillende materialen kunnen
de schakelaar elementen toegepast worden bij
verschillende spanningen.
•
•
•
•
•
•
•

Drukknoppen, schakelaars en hendels
Gemakkelijk gebruik
Beschikbaar in diverse kleuren
Slijtvaste laser-markering
Verschillende materialen beschikbaar
Werkzaam bij temperaturen van -40 °C
tot +85 °C
Beschermstatus IP 67
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CONTACTORS
ALBRIGHT INTERNATIONAL
HOOGWAARDIG & BETROUWBAAR
ALBRIGHT CONTACTORS
Albright International staat al velen jaren hoog
aan geschreven als de leverancier van “heavy
duty” DC contactors met een bereik van 60 tot
1800 Ampere. Vele malen heeft men getracht
om Albright contactors te imiteren en het is dus
niet zonder reden dat over de hele wereld de
relais van Albright het meest toegepast worden.
Ieder relais ondergaat na de productie een
uitgebreide kwaliteitscontrole wat resulteert in
een zeer hoogwaardig en betrouwbaar product.
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VOETPEDALEN
HSCT VOETPEDALEN
UNIVERSEEL
HSCT VOETPEDALEN SEVCON/
UNIVERSEEL VOETPEDALEN
Universele voetpedalen geschikt voor vele
toepassingen.
Compleet pakket voetpedalen.
•
•
•
•
•
•

Linear
Opbouw
Inbouw
Compleet Opbouw SEVCON
Electronische voetpedalen
Joystick
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KABELS

KABEL
COMPACT & BETROUWBAAR
HSCT BELANGRIJKE SPELER OP DE
KABELMARKT KABEL
Standaard in ons leveringsprogramma,
een uitgebreid assortiment kabels.
• Twinflex
• Flexibele accukabels
• Pur kabel
• Walstroomkabel
• Montage snoer
• Meeraderige montage snoer
• Siliconen kabel

ONS PARADE PAARDJE

Dubbel geïsoleerde zeer flexibele accukabel.
Standaard volgens richtlijn HD.22.6, IEC 245
CONSTRUCTIE
1) extra dunne koperdraadjes 0,20
2) speciaal PVC isolatie
3) buitenmantel is een mengsel van PVC/NBR;
daardoor oliebestendig
TE GEBRUIKEN ALS
• Montage kabel
• Verbindingskabel tussen krachtbronnen
• Laskabel
• Voedingskabel
Zowel in droge als natte omgevingen. Zeer
geschikt voor automotive, intern transport,
scheepvaart enzovoort.
TECHNISCHE DATA
max. werktemperatuur
a) + 90 °C bij gebruik als laskabel
b) + 70 °C bij gebruik als stroomgeleider
max. voltage
a) 100 V bij gebruik als laskabel
b) 300/600 V bij gebruik als stroomgeleider
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BDI

BATTERIJ CONDITIE METERS
Multi voltage
Batterij conditie meter geschikt voor veel
toepassingen zowel in intern transport
voertuigen, als boten en industriële
toepassingen. Uw batterij wordt gecontroleerd
door de interne microprocessor.
Universeel model voor alle spanningen
montage is zeer eenvoudig 52 mm diameter is
bij de meeste truck standaard.
Standaard is een uitgang om bij een te lage
batterij spanning iets te schakelen, bijvoorbeeld
heffen uitschakelen of een signaal lamp in te
schakelen.
Multi voltage is een groot voordeel 1 meter
op voorraad is altijd het juiste model in uw
magazijn.

Batterij conditie meter
•
•
•
•
•
•

Microprocessor gecontroleerd
Universeel van 12 t/m 48 volt DC
IP 66 Gesloten behuizing
ABS kast
10 LEDS Display
Beveiligd tegen om polen

Urenteller
•
•
•
•
•
•
•

Microprocessor gecontroleerd
Universeel van 12 t/m 48 volt DC
IP 66 Gesloten behuizing
ABS kast
10 LEDS Display
Beveiligd tegen om polen
Zeer compacte afmeting

29

Boegschroef

Boegschroef regeling

Fluister boegschroef electronica
DC 12 Volt 800 Ampère
Ook last van een heleboel lawaai en luchtbellen. Met de speciaal geprogrammeerde
elektronica behoort dit tot het verleden.:
Ik leg het voordeel aan u uit.
Bereken eerst de stroom van de motor.
Wij gaan er van uit dat u een standaard serie
DC motor heeft met daarop gemonteerd, de
stuur en bakboord hoofdstroom relais.
Dit is vrij eenvoudig bijvoorbeeld uw motor is
3500 watt gedeeld door het voltage zeg 12 volt
= 290 ampère continu vermenigvuldig met de
factuur 2 a 2,5 is dus 725 ampère
De regeling wordt vaak gebruikt als boegschroef regeling.
Als deze in het bestaande systeem gemonteerd
wordt, kunt u volstaand met de bestaande
zwart wit aan/uit schakelaar, Inclusief het
aanwezige richting relais.
Het nieuwe powerblok kan eenvoudig “erbij”
gemonteerd worden. Wilt u later toch een
proportionele joystick gaan gebruiken, dan
kan deze “erbij” gemonteerd worden.
(wel dient de bedrading “dan” aangepast te
worden. (van de zwart/wit schakelaar naar de
regeling.)
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Bluetooth dongle

BLUETOOTH 4.1 DONGLE
SpeedApp EV for Sevcon Gen4
for use with Sevcon GEN4 motorcontrollers
(Bluetooth low energy)

BlueTooth Dongle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS speed in KM or Mile
Realtime rpm, temp and battery status
Realtime newton, horsepower and power consumption
Traction and key Hours
Gen4 error indication
Trip meter
Battery indication: integrated smart function,
or every other BMS can be applied.
Multiple skins
Support for Android 7
Range up to 100 meters
Sound indication when an error is received

Voorbeeld layout
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