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ROTAID SOLID PLUS
PRODUKT BESKRIVELSE

Den justerbare ophængningsposition 
giver mulighed for tilpasset montering
og opbevaring til alle AED mærker
og typer.

Rotaid Solid Plus 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.

Skabet kan åbnes ved at dreje låget, hvorved hele låget �ernes. Derefter har man fuld adgang til hjertestart-
eren, som er ophængt på en bøjle, så den er hurtig og lettilgængelig. Låget er monteret til bagpladen ved 
hjælp af et bælte og brugeren behøver ikke at foretage sig noget. 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 retningspile. 
Med en tykkelse på 5 mm sikrer det god beskyt-
telse 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.

SKABETS ROBUSTE DESIGN 
OG HØJE STØV- OG 
VANDTÆTHED GIVER MAK-
SIMAL BESKYTTELSE.

100 % HOLDBART TAKKET 
VÆRE MODERNE 
PRODUKTIONSTEKNIKKER 
OG ANVENDELSE AF 
GENBRUGSPLAST.



  Beslag

Krog i rustfrit stål 

  Holder til låg 

Særdeles robust 

www.rotaid.com

Solid Plus er velegnet til alle hjertestartere fra Physio-Control, herunder LIFEPAK®
HeartSine® hjertestartere og defibrillatorer.

ROTAID SOLID PLUS
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pakket enkeltvis i en kasse, inklusive fastgørelsesmaterialer.

Kan leveres i 4 varianter (grøn, rød, hvid, gul).

Mål 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



ROTAID SOLID PLUS 
DATABLAD

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

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

BAGPLADE

LÅG

ANVENDELSE: Til indendørs- og udendørs* brug. 

EMBALLAGE

Kassen indeholder et skab.
* Hvis udetemperaturen ikke falder under 5 °C.

MÅL

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.

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 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

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

KOMPATIBEL MED: Alle AED mærker og typer

Tjek din AED på www.rotaid.com/indoor-aed-cabinets/solid-plus#specifications


