
Invacare®

ACS 2

Kontroll… ut til fingertuppene
Invacare Advanced-Control-System ACS 2 er etterfølgeren til 
den fremgangsrike ACS, og kontrollerer alle funksjoner på den 
elektriske rullestolen, alt fra kjøre-og sitteinnstillinger til lys og andre 
vesentlige funksjoner. Med ACS 2 introduseres nye elektronikk-
og aktuatormoduler for å møte nye behov som høye kliniske 
krav, renovering og kostnadsoptimalisering. Brukeren vil verdsette 
innførelsen av en LCD-skjerm i farge, og serviceteknikeren får 
en speilfunksjon som forenkler omprogrammering eller service. 
Modulene til ACS 2 er i høy grad tilbakekompatible, og erfarne 
brukere kan overføre sin kunnskap direkte til denne nyheten.
ACS2 styreboks og powermodul inneholder speilfunksjonalitet. 
Det vil si at det er en kopi av kjøreprogram både i styreboks og 
powermodul. Hvis en av delene byttes, kan kopien lastes over slik 
at programmering ikke er nødvendig.
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Enkel programmering 

I sin enkleste konfigurasjon kan en 
elektrisk rullestol styres med bare to 
ACS 2 moduler: Den nye styrebok-
sen REM550 har en LCD-skjerm i 
farge med menyveiledning, samt en 
speillfunksjon som forenkler program-
mering. De nye elektronikkmodulene 
har integrert lysfunksjon og støtter 
speilfunksjonen.

Modulkontroll 

■  Velg mellom 2 eller 4 funksjoner på 
modulen som styrer aktuatoren.  

■  Hastigheten på respektive aktuator 
står i proporsjon til joystickutslaget 
og man kan kombinere opp til 12 
aktuatorer ved å kombinere ACT-
modulene. 

■  Flere aktuatorer kan programmeres til 
å operere samtidig. 

■  Mulighet for å programmere 
”intelligent kontroll” av hastighet, 
stopp etc.

Meget fl eksibel

Et utvalg av 4 grunnstyrebokser (Master), 
3 elektronikk-og 2 aktuatormoduler, 
gjør ACS 2 meget fleksibel. Den 
store fleksibiliteten og det store 
utvalget av styrebokser, elektronikk 
og aktuatormoduler gir den beste 
funksjonen til brukeren. Det er også en 
god økonomisk løsning da man kan velge 
funksjoner utifra de individuelle behov. 
Oppgraderinger kan gjøres når som helst.  
En ”Master” manøverboks kan erstattes 

med en annen fra ACS -familien; 
ledsagerstyring, eksterne joysticks og 
brytere kan legges til for å gjøre livet 
enklere for brukeren. Hovedstyring, 
scanner og minijoystick er ytterligere 
tillbehør som finnes tillgjengelig. 
ACS 2 modulene seriekoples med 
BUS-kabler som er tilbakekompatible, 
dette gjelder også arbeidsverktøy som 
hånd-programmeren og PC software 
wizard.
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Ekstern joystick
■  Alternativ joystick
■  Kan plasseres fritt

Invacare art.nr  DX-RJM
HMS art.nr  018534

Håndkontroll ARC5 
■  Separat kontroll for opp til 5 el.-

funksjoner
■  Individuelle trykknapper
■  Kan plasseres hvor som helst

Invacare art.nr  DX-ARC5-AS 
HMS art.nr  018530

BUS kabel
■  Kan velge ulike lengder etter 

behov

Ekstern ladeplugg
■  For enklere tilgang til lading

Invacare art.nr  DX-ACC3
HMS art.nr  159441

Komponenter

REM 24SD
■  Tradisjonell styreboks
■  Enkelt skifte mellom kjøre-og 

el funksjoner
■  Uttak til eksterne brytere

Invacare art.nr  DX-REM-24SD
HMS art.nr  022404

REM G90T
■  Kompakt styreboks
■  Enkelt skifte mellom kjøre- og 

elfunksjoner
■  Intelligent aktuatorkontroll
■  Uttak til eksterne brytere
■  Med vippebryter

Invacare art.nr  DX-REMG90T
HMS art.nr  159440

REM550
■  Standard styreboks
■  LCD fargeskjerm
■  Speilfunksjon av kjøreprogram

Invacare art. nr SP1523444
HMS art.nr  167713

REM G90A
■  Kompakt styreboks
■  Enkelt skifte mellom kjøre- og 

elfunksjoner
■  Intelligent aktuatorkontroll
■  Uttak til eksterne brytere

Invacare art.nr  DX-REMG90A
HMS art.nr  143472

Forgreiner
■  Mulighet for å koble til flere 

moduler

Invacare art.nr  DX-SKT-X4
HMS art.nr  067615

Ledsagerstyring
Art nr  HMS art. nr.
1423651 066432  Ledsagersty-

ring
1423650 066437 holder Kontur

iPortal
Muliggjør styring av Apple-
enheter med joystick. Inneholder 
også USB laderuttak.

Invacare art. nr.   DJ-BTINT-HID-
ACC

HMS art. nr.  194059
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Intuitiv ledsagerstyring IDC
■  Trinnløs justerbar hastighet
■  Nødstoppfunksjon
Invacare art.nr SP1509875
HMS nr 164780

Holder
Invacare art.nr SP1521488
HMS nr 167717



G91 S 
■  Displaypanel
■  Håndterer alle typer eksterne 

joysticker

Invacare art.nr  DX-REMG91S
HMS art.nr  167731

Bordstyring REM41D
■  Monteres som bord- eller  

midtstyring
■  Knappstyrte elfunksjoner med 

LED display
■  Tute, batteriindikator og 

magnetlås

Invacare art.nr DX-REM41-S 
HMS art.nr  18531 

Styreboks REM34
■  Lutende panel gir et godt 

overblikk
■  Knappstyrte elfunksjoner med 

LED display
■  Tute, batteriindikator og 

magnetlås

Invacare art.nr  DX-REM34
HMS art.nr  022403

Komponenter

Fingerstyring
■  Rullestolen manøvreres med 

liten kraft av en finger
■  Kan monteres alle vinkler

Invacare art.nr DX-RJM-VIC-CCD

Mini-joystick
■  Fire brytere beveger joysticken 

i fire retninger
■  Den femte bryteren brukes ved 

å presse ned joystick
■  Kan enkelt monteres for hånd-

eller hakebetjening

Invacare art.nr  SWTA5020
HMS art.nr  143477

Heavy Duty Joystick
■  Forsterket joystick
■  Tåler hard behandling
■  8 styringsretninger

Invacare art.nr  DX-RJM-HD
HMS art.nr  018535

G-Trac®

Forbedrer retningsstabilitet og 
veigrep. Gjør stolen enklere 
å kjøre og forhindrer skrens. 
Kontakt din lokale Invacare-
representant for detaljer.

Joystick-tilbehør
Bredt utvalg av alternative 
styreknotter. Se tilbehørsoversikt.

Art nr Beskrivelse                                                       Storm®4 
Intuitiv ledsagerstyring 
montert fra fabrikk og 
ettermontert (Bruker-
styrt REM550 montert 
forran)

Storm®4 
KUN ledsa-
gerstyrt med 
INTUITIV led-
sagerstyring 

Storm®4 
KUN ledsa-
gerstyrt med 
FORUS ledsa-
gerstyring 

TDX® SP2 
Intuitiv led-
sagerstyring 
ettermontert

TDX® SP2 
KUN ledsa-
gerstyrt med 
Intuitiv ledsa-
gerstyring 

TDX® SP2 
KUN ledsa-
gerstyrt med 
FORUS ledsa-
gerstyring 

1423651 Ledsagerst B30 ✔ ✔

51824 Feste DX-REM41 ✔ ✔ ✔ ✔

1423650 Feste contur Storm3 ✔ ✔ ✔ ✔

GJS0055 Joystick forlenger ✔ ✔

SP1527930 Styreboks DX-REM41 ✔ ✔ ✔ ✔

GSM63003 Busskabel 30 cm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GSM63020 Busskabel 2m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SP1537966 Holder forgreining 
busskabel

✔ ✔ ✔

SP1537967 Forgrening buss kabel 
dx-skt-4x

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SP1509875 Intuitiv ledsagerstyring 
ACS

✔ ✔ ✔ ✔

SP1521488 Feste Intuitiv ledsagerst. 
ACS

✔ ✔ ✔ ✔

Oppsett ledsagerstyring 
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