DK. Brochure

CAHSS100

(-20°C)

- Isoleret, rustfri stålskab
- Frost sikret til (-20°C)
- Blæser for ventilation
- 2 x LED lys (hjertestarter synlig i mørke)
- Konstrueret så det kan åbnes, selv under påvirkning
af stor mængde sne og frost.
- Fremtidssikret! (software kan opgraderes)

FUNKTIONSBESKRIVELSE:
Åbner man lågen på skabet...

Starter SIRENE med det samme.
(lukkes lågen ikke igen inden for 3 min. stopper SIRENEN automatisk)

Når lågen lukkes...

Er skabet klar til drift igen.

TEKNISK BESKRIVELSE:
Låge:
Lys:
Sirene:
Blæser:
Skab frostfrit:
Spænding:

Låge har termoglas og er monteret med international AED labels / symboler.
2 x LED lys i skabet, så man kan se hjertestarteren når det bliver mørkt.
Sirene i skabet. (87dBA / 1m)
Blæser ventilation, starter v. +40°C.
Termostatstyret varmelegeme. Frostsikret til -20°C
Skal tilsluttes 230V. (66Wh)

Udvendig mål:
Indvendig mål:

B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (inkl. lågehåndtag)
B x H x D = 33 x 38 x 20 cm

Vægt:

Brutto vægt inkl. emballage 18,5 Kg.

SELVTEST:
For at sikre at blæser og varmelegeme fungerer, anbefales det at udføre en selvtest 1-2 gange om året.
Afbryd spændingen til skabet. Når spændingen tilsluttes igen vil der kommer et ’BIP’ og selvtesten starter.
Varmelegeme og blæseren kører nu 1 min. og derefter kommer et ’BIP’ og testen er slut.
(Føl under bundpladen i højre side af skabet, om varmelegemet bliver varm. Kan man ikke mærke varmen, gentag testen 2-3 gange)
VEDLIGEHOLD / RENGØRING:
Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året.
Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud.
Hvis anløbninger opstår, er det aflejringer på overfladen og vil let kunne renses af.
Til vanskelige aflejringer, anvendes en grydesvamp. Anvend aldrig ståluld.

