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ROTAID SOLID PLUS HEAT
PRODUKT BESKRIVELSE

MEGET LAVT
STRØMFORBRUG

DRIFTSKLART VED
TEMPERATURER

NED TIL

°C-20

FULDAUTOMATISK BETJENING

LED-BELYSNING

Rotaid Solid Plus Heat er et særdeles robust og holdbart vægskab til en AED (forkortelse for Automatisk Ekstern 
Defibrillator), som sikrer genkendelig, robust og holdbar opbevaring af din hjertestarter. Takket være skabets 
karakteristiske runde form og design er det let at finde skabet. Det kan åbnes med en hurtig drejning, som giver 
adgang til hjertestarteren. Skabet leveres med store AED-logoer og retningspilene angiver tydeligt, i hvilken 
retning skabet skal åbnes.

Det specielle varmesystem sørger for, at hjertestarter forbliver inden for dets driftstemperaturområde under 
frost. 8 LED-lamper sørger for, at kabinettet kan findes hurtigt i mørket. Hele systemet fungerer fuldt automa-
tisk og leveres med en nem installation.

Alle materialerne er afprøvet udendørs og sikrer langvarig beskyttelse af både hjertestarter og skabet. 
Skabet er beskyttet af en akustisk alarm.

Skabet kan åbnes på kun få sekunder ved at dreje låget, hvorved hele låget �ernes. Derefter har man fuld 
adgang til hjertestarteren, som er ophængt ved hjælp af justerbare bøjler, så den er hurtig og lettilgængelig. 
Låget er monteret til bagpladen ved hjælp af et bælte og kræver ikke opmærksomhed efter åbning.
Skabet er forsynet med en krog i rustfrit stål nederst, som kan bruges til at anbringe en forsegling, et mærke 
eller lignende.

Låget, som er fremstillet af 100 % polykarbonat, 
har udsparinger for optimalt greb og retning-
spile. Med en tykkelse på 5 mm sikrer det god 
beskyttelse og er modstandsdygtigt over for 
vand og støv. Desuden er låget forsynet UV-filtre 
at sikre langvarig transparens. Udvendigt forfald, 
rust og ophobning af rester er udelukket.



  LED-belysning 

Beslag

Krog i rustfrit stål 

Varmeenhed 

Holder til låg

Styringsenhed 

Pakket enkeltvis i en kasse, inklusive fastgørelsesmaterialer.
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ROTAID SOLID PLUS HEAT
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Abmessungen Længde 48 cm Bredde 48 cm Dybde 18 cm Vægt 6,7 kg

Længde 18,9“  Bredde 18,9” Dybde 7,1” Vægt 14,7 lbs
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ROTAID SOLID PLUS HEAT 
DATABLAD

Længde 48 cm / 18,90”   Bredde 48 cm / 18,90”

Dybde 18 cm / 7,1”   Vægt 6,7 kg /14,77 lb 

MÅL

BAGPLADE

LÅG

    ANVENDELSE: Beregnet til udendørs brug. 

EMBALLAGET

Kassen indeholder et skab.

100 % genbrugt HDPE (polyethylen med høj densitet), 3 individuelle plader, finish i “frynsemønster”.

En gummipakning sikrer beskyttelse mod indtrængen af støv og vand.

Forborede monteringshuller øverst på pladen til 2 stk. DIN 912 8,8 EV M6x80 bolte (medfølger)

for optimal placering af defibrillatoren. 912 8,8 EV M 6 x 80).

Krog i massivt stål nederst til installering af forsegling som beskyttelse mod manipulering,

instruktioner eller andet tilbehør.

4 forsænkede monteringspositioner for fast montering. 4 stk. DIN 7981 A2 5,5 x 60mm skruer og 4 stk. 

DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm spændeskiver medfølger for ophængning på alle vægge.

100 % genbrugt polykarbonat, tykkelse 5 mm, helt gennemsigtigt, monteret med uv-filtre for langvarig

gennemsigtighed og blokering af uv-stråler.

Et nylonbælte er monteret til låget og forbundet med bagpladen. Nylonbæltet

er ca. 39 cm langt og 5 cm tykt og forsynet med messingringe.

4 retningspile angiver, hvordan skabet skal åbnes.

6 fordybninger giver greb for hurtig og effektiv åbning af skabet.

Tilgængelige farver: grøn, gul, rød, hvid

Hvid kasse, FEFCO 0201, som opfylder FSC-kravene.

Kassestørrelse 50 x 50 x 25 cm / 19,7 x 19,7 x 9,8 tommer

KOMPATIBEL MED: Alle AED mærker og typer

Tjek din AED på www.rotaid.com/outdoor-aed-cabinet#specifications

ALARMSYSTEM

Justerbar lydstyrkeindstillinger: 84 dBa og 98 dBa *

Formonteret ABS-hus.

Drives af 2 AA batterier.

Alarmen udløses af magnet størrelse, lav strøm magnet, monteret i omslag.

Alarm kan pause med en rød knap.

* Målt ved 1 meter fra højttaler



ROTAID SOLID PLUS HEAT 
PTC AED CABINET HEATER

POSITIV TEMPERATURREGULERING
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Rotaid  AED cabinets
www.rotaid.com

Varmelegemet i ROTAID - PTC AED-vægskabet er et selvbe-
grænsende varmelegeme med indbygget regulator baseret på 
24 V, som bruger en 230/110 V transformator til sikker brug og 
nem tilslutning.
Dette varmelegeme er baseret på en solid varmeteknologi, som 
kan opvise en række fine resultater fra mange års anvendelse 
i bilindustrien.
Varmekredsløbet er ikke afhængigt af kun et kontinuerligt 
kredsløb. Varmelegemet består af flere hundrede parallelle 
varmeelementer af PTC-pasta, som sikrer langvarig funktion, 
selv hvis kredsløbene lokalt er ødelagte af en eller anden grund.

PTC-pastaens funktion giver produktet ekstra sikkerhed ved at eliminere risikoen for overophedning. 
Den kræver dog stadig en temperaturregulator for at tilføre den nødvendige varme og temperatur til 
AED-vægskabet. PTC-varmeelementernes beskaffenhed giver varmelegemet lidt andre karakteristiske 
egenskaber end et standard varmelegeme med fast wattforbrug. Startstrømmen er højere, men den 
falder hurtigt til et sted langs med strømkurven. Den endelige værdi afhænger af overfladetemperaturen 
såvel som den temperatur, der er målt indeni kontrolenheden, som er monteret direkte i varmelegemets 
nederste venstre hjørne. Denne regulator regulerer strømforsyningen ved at tænde og slukke den 
afhængigt af dens måling. Varmelegemet har en selvklæbende bagside for nem montering i AED-væg-
skabet. Der findes ekstra huller for yderligere fastgørelse af varmelegemet til bagsiden af AEC-vægskabet.

PTC (Positive Temperature Control - positiv 
temperaturregulering) refererer til den unikke 
PTC-pastaens karakteristiske egenskab, som bruges 
til at generere varme i varmelegemet i ROTAID – 
PTC AED-vægskabet. Modstanden i den varmedan-
nende pastea stiger med temperaturen til en sådan 
grad, at den begrænser strømmen effektivt over 30 
°C. Det betyder, at varmeelementet afgiver mere 
strøm, når der er behov for det ved lavere tempe-
raturer og mindre strøm,  efterhånden som tempe-
raturen stiger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TERMOSTATISK
REGULERINGSFUNKTION

Rotaid  AED cabinets
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24VDC TRANSFORMER 

LYS
8 LED’er - 2 Watt
Varmeelement driftsklart / Lys TÆNDT 
hele tiden Fejl i varmeelement  / INTET lys

Maks. temp. på element °C, (°F) 70 (158)
Min. temp. på element °C, (°F)  -50 (-58)
Modstandstolerance ± 20 %
Mærkespænding 230
Wattforbrug 92 @ 20° C over�ade
Godkendelser/standarder NEMKO-CE (IEC 60335-1) 
Øvrige Mulige substrater: PET
Selvklæbende bagside Ja
Tilslutningskabel 3 meter
Termostatregulator Ja

>10 C° Fra
10-7 C° Maks. 50 % tændt tid 
 med stigende strøm 5 % 
 hvert 10. sekund
7-2 C° Maks. 100 % tændt tid 
 med stigende strøm 5 %
 hvert 10. sekund
< 2 C° 100 % strøm tændt

Strømforsyning  DC 24 V - 5000 mA
Indgangsstrøm  AC 100 ~240 V 50/60 Hz
Kabellængde  1,2 m
Udgangsstrøm  DC 24 V± 5 %
Maks. udgangsstrøm 5000 mA – 120 W
Tilslutning  DC -lige tilslutningsstik
Kabellængde  1,8 m


