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Modelo 1313
Programador portátil
O Programador Portátil Curtis Modelo 1313 é uma ferramenta poderosa e intuitiva de programação e diagnóstico.
O Modelo 1313 permite que arquivos de parâmetros sejam criados e editados on-line e off-line, transferidos para
outro controlador para clonagem, ou salvos em um PC ou cartão SD.
O Modelo 1313 executa tarefas abrangentes de programação e resolução de problemas para todos os veículos que
utilizam controladores de motores programáveis ou sistemas de controle da Curtis.

CARACTERÍSTICAS
▶▶ Acesso direto aos controladores de velocidade de motor Curtis aplicáveis
através da rede CANopen.

Veja o Modelo 1313 numa vista 360° em:
curtisinstruments.com/360view

▶▶ Totalmente compatível com a série F de Curtis da próxima geração e
todos os controladores de velocidade de motor 1313 programáveis
existentes.

▶▶ O mostrador grande a cores de alta resolução mostra múltiplos
parâmetros simultaneamente para um ajuste rápido.

▶▶ Retroiluminação para facilitar a visualização em ambientes de pouca luz.
▶▶ O recurso de clonagem e a memória interna de 64 MB permitem

armazenar múltiplos arquivos de parâmetros no programador portátil,
facilitando assim a transferência de configurações para outros veículos.

▶▶ Capacidade avançada de resolução de problemas para todos os veículos
que utilizam controladores programáveis de motores ou sistemas de
controle de Curtis.

▶▶ Compartimento de baterias AA permite editar programas sem precisar
estar conectado a um sistema.

▶▶ Os múltiplos idiomas aceitos incluem inglês, alemão, espanhol, francês
e italiano.

▶▶ A função de monitoramento permite visualização em tempo real da
atividade do controlador.

▶▶ Interface gráfica do usuário baseada em ícones permite navegação
pelo menu de forma rápida e intuitiva.

▶▶ Botões dedicados para “ajuda” e “favoritos” fornecem acesso direto a
funções comumente utilizadas.

▶▶ Teclas Soft (localizadas debaixo do LCD) mudam de função conforme
indicado pelo texto na tela fornecem acesso rápido às funções mais
frequentemente utilizadas.

▶▶ Texto abrangente de ajuda oferece soluções e informações ao toque
de um botão.

▶▶ Facilmente atualizável via USB para assegurar compatibilidade com
produtos e funções futuros.

▶▶ O programador do Modelo 1313 é facilmente portável, com uma tira
robusta de borracha para proteção externa.

▶▶ O kit de programação vem completo com o programador portátil,

cabo Molex, estojo com zíper, cabo DB-9 de rede CANopen (quando
pertinente), guia de início rápido.
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Modelo 1313
Programador portátil
OPÇÕES E DIREITOS DE ACESSO

DIMENSÕES mm

Direitos de Acesso ao HHP 1313

Número de modelo

Usuário / OEM Básico

1313K-1031

Serviço / OEM

1313K-2131

Revendedor / Campo Avançado

1313K-3231

OEM / Revendedor OEM

1313K-4331

Opções de cabo do Programador HHP 1313

Número de peça

Cabo RJ11

17926302

Cabo Molex de 4 pinos

17926303

Cabo XLR

17926304-02

Cabo DB-9

17926305-01

RJ11

Molex de 4
pinos

XLR

100

37

189

DB-9

APROVAÇÃO REGULAMENTAR Compatível com CE e RoHS.

Porta USB permite conexão
com PC para baixar firmware e
transferir arquivos

Ranhura de cartão SD para
memória adicional.

Compartimento de baterias
para programação off-line.

Leitor de cartão SD compatível
com SD e SDHC.

Baterias não inclusas.

Os kits incluem programador
portátil, cabo Molex de 4 pinos,
cabo DB-9, cabo USB, estojo e
guia de início rápido.

SDXC não aceito atualmente.

GARANTIA

Dois anos de garantia limitada a partir da data da entrega.
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