Lättvikt, driftssäker,
naturlig och designtrygg.
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Letvægt, nyeste teknologi og
tilpasset til dig og dit behov

E - MOV E
OBS! Billedet viser muligvis ikke-standardtilbehør

Tilpasses
præcist til
din styrke
og behov
HVAD FÅR JEG NÅR
JEG BESTILLER EN EMOVE?
• 2 Hjul med nav-motor
20”, 22”, 24”, 25” eller 26”
• 2 rustfrie drivringe (standard)
• Tænd/sluk knap på højre side
(standard)
• Specifik programmering efter dit
behov muligheder:
- Ekstra kraft fremad (0-100%)
- Ekstra kraft baglæns (60-100%)
- Grad af acceleration/deceleration
- Ligeud kørsel trods sidehældning
- Hemiplegi (en hånds kørsel)
- Følsomhed af venstre drivring
- Følsomhed af højre drivring
- Korrigere for forskel i styrke H/V
- Indstilling i hastighed
- Mulighed for motorbremse nedad
bakke
• Batteri + lader
• Batteritaske enten bagpå ryg eller
under sædet (eget valg og
mulighed)
• Manual
• 2 års garanti

E-Move er en indbygget motor i hjulets nav og virker ved at bruge drivringene, ligesom
du er vant til, nemt og sikkert.
Du behøver ikke tænke over om du er stærkere i højre eller venstre side, om du kan
komme rundt indenfor eller om du kan holde retningen på stolen når du kører på en vej
med hældning. Med programmerings-softwaren til E-Move finjusterer vi alle
parametre så de passer til dig og dit behov. Hjulene kan ”snakke” sammen og sørger for
at få dig sikkert og nemt rundt.
Kontakt os gerne for at høre om mulighederne med E-Move og/eller for at få en gratis
demo/afprøvning.

T E K N I S K E DATA

Sikring
Maks. brugervægt
Maks. brugervægt “Heavy-duty”
Hældning
CE mærkning
Brugsvejledning

AC servomotor, 24V 110W x 2
NiMH, 24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh)
Li-ion, 25 V, 11.8 Ah (280 Wh)
7kg/stk.
NiMh, 17 kg
Li-ion, 18 kg
Maks. 1.8cm. pr. side
20”, 22”, 24”, 25” or 26”
6 Bar, 600 kPa
0–6 km/h
NiMH 20km, Li-ion 35km
testet efter ISO 7176-4
30A
130 kg
150 kg
6 grader
Efter krav til EU-Direktiv 93/42/EEC
Se brugermanual

Batteri lader
Beregnet effekt
Ladetid

100 to 240V AC, 50/60Hz
37V 26A (under opladning)
Normal ladning 2-3 timer

Motor

Batteri
Hjul

Totalvægt
Øget bredde
Hjulstørrelse
Dæktryk
Hastighed
Maks. distance

ARTIKELNUMMER E-MOVE

Du er velkommen til at
kontakte os på telefon
+45 22434270
eller mft@decon.dk

20”
22”
24”
25”
26”

NIMH-BATTERI
MEM20
MEM22
MEM24
MEM25
MEM26

LI-ION BATTERI
MEML20
MEML22
MEML24
MEML25
MEML26

E -M OV E
DRIVRINGE
Profiler
*
Rustfri

Poly
kompakt

Standard
rund

22”

24”

Rustfri
Poly Kompakt
Poly Gele
Max Greb

XA3-W253A-05
XA3-W253A-49
XA3-W253A-84
XA3-W253A-93

XA3-W253A-00
XA3-W253A-50
XA3-W253A-85
XA3-W253A-91

XA3-W253A-10
XA3-W253A-60
XA3-W253A-80
XA3-W253A-90

25”

26”

XA3-W253A-15
XA3-W253A-65
XA3-W253A-87
XA3-W253A-96

XA3-W253A-20
XA3-W253A-70
XA3-W253A-88
XA3-W253A-92

Materiale
Rustfri
Poly Kompakt
Poly Gele
Max Greb

*
Poly gele

20”

Materiale

Max greb

DÆK
Materiale
* Finmønstret

PU-dæk fiskeben
Finmønstret/flex
Grovmønstret 1”
Grovmønstret 1 3/8”

Fint mønster

Grov mønster

20”

22”

24”

DF2011
DP2002
DF2011/MS2011
X
X

DF2212
DP2202
DF2212/MS2210
X
X

DF2411
DP2401
DF2411/MS2410
DM2413
DM2412

25”

26”

DF2511
X
DF2511/MS2510
X
X

DF2611
DP2602
DF2611/MS2610
X
X

Materiale
* Finmønstret

PU dæk

PU-dæk fiskeben
Finmønstret/flex
Grovmønstret 1”
Grovmønstret 1 3/8”

TILBEHØR
Heavy duty

MEM-HD-150

Opgradér brugervægt op til 150kg.
Fælge og eger har stærkere konstruktion

Mountain

MEM24-M

Off-road (MTB) hjul, kun tilgængelig i 24”

Ekstra køreprofil
Mulighed for at have 2 programmer, f.eks. et program til
inde og et til ude, Eller et program til dage med gode
fysiske ressourcer og et program til dage med få fysiske
ressourcer. Programmeret til dit behov.

MEM7600

Egerbeskyttere
Beskytter for mulighed for at få fingre i klemme i egerne
20”
SG2007
SG2207
22”
SG2407
24”
SG2507
25”
SG2607
26”

Batterier
NiMH batteri, 24V x 6.7Ah
Li-iON batteri, 25V x 11.8Ah

MEM2001
XOC-82100-OO

Fleksibel stang
tænd/sluk og eller program knap
Tænd/sluk, fleksibel stang i 150mm. længde
Programvælger knap, fleksibel stang i 150mm. længde
Tænd/sluk, fleksibel stang i 210mm. længde
Programvælger knap, fleksibel stang i 210mm. længde

MEM8520
MEM8530
MEM8540
MEM8550

E - MOV E
Batteripositioner
Hjulplacering (afhængig af stol model)
Under sædet i batteritaske (afhængig af stol model)
I batteritaske bag ryglæn (afhængig af stol model)

Spændingsomformer
MEM1700
MEM1477
MEM1478

Batteriladere
NiMH lader, input 100 to 240V~, capacity 120W
Li-ion lader, input 100 to 240V~, capacity 100W

XA4-82107-G2
XOC-8210C-B0

B AT T E R I P O S I T I O N E R
Placeringen af batteri afhænger af kørestolsmodel. Altid muligt med batteritaske
monteret på ryglæn. Aktive stole har ofte mulighed for at have batteriet under
sædet. Enkelte stole har mulighed for at have batteriet monteret nede ved hjulet.

Bag ryglæn

Under sædet*

ADAPTERSÆT
E-Move kan monteres på næsten alle
kørestole. Adaptere kan findes på
hjemmesiden www.decon.dk under fanen
adaptere, ellers ring og spørg os.

Hjulplacering

MED12V

Lad dit batteri i bilen, båden, campingvognen eller
autocamperen.
Output 230VAC 50Hz 150W

*Denne position er kun mulig med NiMH

E - M OV E
BATTERIER OG FLY (DGR)
Det er ingen problem at tage dit NiMH batteri med i flyet. NiMH klassificeres
ikke som farligt gods i henhold til IATA (farlig gods regler).
Li-ion batteri kategoriseres som farligt gods, men er normalt ingen problem at
få med flyet, man skal blot kontakte flyselskabet inden man skal afsted og ved
afgang kunne vise et battericertifikat.
Battericertifikat findes og downloades på vores hjemmeside www.decon.dk

Har du spørgsmål eller vil du
gerne bestille?

BATTERIER

1 = NIMH BATTERI,
kørestrækning 20km
2 = LI-ION BATTERI,
kørestrækning 35km

*1

+45 22434270 – Vi hjælper dig gerne
Begge batterier kommer med oplader.
- Normal opladning 2-3 timer, fuld kapacitet)
- Service opladning (gælder kun NiMH
batteri) ( 3-13 timer, fuld kapacitet)
Laderen har et indbygget serviceprogram (3-13 timer).
Servicelampen blinker (gul) når batteriet behøver en
serviceopladning.
(behovet opstår imellem hver 13-26 opladning).
Begge batterier kan vise kapacitet med et enkelt tryk.

*2

- På batteriet kan du simpelt få info om:
- Batterikapacitet
- Batteridiagnose
- Kapacitet ift. nyt batteri

Checkliste
ved bestilling
⃝ For standardudstyr – se ”Hvad får

jeg når jeg bestiller en E-Move”

⃝ Hvis du vil ændre standard

drivringe eller dæk til en anden model,
så oplys gerne om det.

⃝ Opgiv hvilken kørestol du bruger, så finder

vi det rigtige beslag til dig

⃝ Finde ud af om der er behov for

ekstra program eller andet tilbehør

⃝ Hvor vil du gerne have batteriet placeret, i

* Standardudstyr til E-Move

forhold til din kørestol

Er der noget du er i tvivl om eller har
spørgsmål til, så kontakt os endelig.

UNIK, BRUGERVENLIG OG SIKKER
Du behøver ikke tænke over muskelstyrke, forskelle imellem højre og venstre arm,
skrånende veje, bakker eller andet. Med hjælp fra softwareprogrammet til EMove kan vi finjustere alle parametre så de passer præcist til behovet.
Sikkerheden er altid i højsædet for Decon mobility. Derfor gemmes indstillingerne
i hjulene og kan altid, ved behov, kopieres over.
Kalibrering af motor har aldrig været mere enkelt og gøres på under et minut. Det
er ikke bare hurtigt, det er nemt, trygt og præcist.
Kontakt os gerne for mere (teknisk) information om E-Move eller for en gratis
afprøvning
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Decon mobility ApS
www.decon.dk
Telefon: +45 22434270
E-mail: mft@decon.dk
Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for tryk, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.
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