
 
 
 

  
 

 
 Speed Regulator – ASRDXv2 
 
 
 
Forsyning:  24VDC 
Forbrug: 4W 
  
Elektrisk tilslutning:  Dynamic DX bus 
 ACI input (DX2-ACT2/4) 
  

Speed Regulator 
- Kollisionsafværgelse til elektriske kørestole 

 

Speed Regulator forhindrer påkørsel af objekter uden brugerens indblanding. Systemet registrerer joysticket 
bevægelsesretning og placeringen af objekter i tre forudbestemte zoner foran stolen og ud fra disse input 
bestemmer systemet om stolen skal køre i normal, nedsat hastighed eller om stolen skal stoppe helt. 
Registrerer systemet et objekt i det orange felt foran stolen, nedsættes stolens hastighed til en forud defineret 
hastighed. Køres der fortsat mod objektet vil stolen stoppe helt når objektet rammer et af de røde felter foran 
kørestolen. Herfra vil det fortsat muligt at navigere stolen til siderne. Findes objektet således i højre halvdel af 
det røde felt vil det fortsat være muligt at dreje stolen mod venstre for at kunne komme fri af objektet. 
Ligeledes vil stolen kunne dreje med højre, hvis objektet findes i venstre halvdel af det røde felt. Det vil altid 
være muligt at køre baglæns med stolen. 
Systemet orienterer sig foran stolen og det vil således altid være muligt at bakke stolen uden systemets 
indgriben. 
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• Anvender meget kompakt 2D-laserscanner, som bl.a. er valgt ud fra scannertypens 
ufølsomhed overfor det fremmedlys der findes i solens stråler. 

• Afsøger kollisionsobjekter i ca. 10 cm højde foran stolen, således stolen fortsat kan 
passere niveauforskelle, som dørtrin etc. 

• Registrerer objekter med diameter over 10mm. 
• Mulighed for beskyttet placering af sensor bag f.eks. centerfodpladen, således 

sensoren kigger under fodpladen. 

• For at beskytte scannereren yderligere monteres denne i et chokabsorberende 
beskyttelseshus. 

• Scanner og analyserer tre opdelte felter foran stolen. 
• Mulighed for tilpasning af størrelse og form af detektionsfelterne afhængig af 

stolens opbygning og brugerens behov. 
• Kommer et objekt indenfor det orange felt nedsættes stolens hastighed. 
• Kommer et objekt indenfor et af de røde felter forhindres stolen i at køre fremad. 

• Forefindes objekter i venstre halvdel af det røde felt, vil stolen fortsat kunne svinge 
til højre. 

• Forefindes objekter i højre halvdel af det røde felt, vil stolen fortsat kunne svinge til 
venstre. 

• Det vil dog altid være muligt at bakke stolen i en retning lige tilbage. 
• Systemet arbejder udenom elektronikkens krav om at joysticket skal være 

midterstillet i en given periode for at tillade at stolen kan sætte i gang fra stop. 
 
1: Systemet er kompatibelt med Dynamic DX/DX2 baserede kørestole, og kræver et ledigt ACI input 
f.eks. i et DX2-ACT modul. 

Kompatibel med alle  

Dynamic DX/DX2 master og 

 secondary remotes1 


