
CAHSS100GSM   (-20°C) 

-  Sender SMS besked når lågen bliver åbnet

- 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)

DK. Brochure 

FUNKTIONSBESKRIVELSE: 

Når lågen åbnes... Starter SIRENE og GSM sender SMS besked, til 2 valgte mobil numre. 
(Lukkes lågen ikke igen inden for 3 min. Stopper SIRENEN automatisk) 

Luk lågen... Skabet klar til drift igen. 

TEKNISK BESKRIVELSE: 

Låge: Låge har termoglas og er monteret med international AED labels / symboler. 
Lys: 2 x LED lys i skabet, så man kan se hjertestarteren når det bliver mørkt. 
Sirene: Sirene i skabet. (100 dBA / 1m) 
Blæser: Blæser ventilation, starter v. +40 °C. 
Skab frostfrit: Termostatstyret varmelegeme. Frost sikret til -20 °C. 
GSM/SMS: Styringsprint med GSM, for SMS kommunikation  
Spænding: Skal tilsluttes 230 V. (66Wh)  Udendørs kabel D8 mm (3 x 1.5 mm²) 

Batteri backup: 12V batteri backup ved spændingsudfald. 

Vedligehold: Nyt 12V batteri hvert 3 år. 

Udvendig mål: B x H x D = 50 x 50 x 27 cm (inkl. lågehåndtag) 
Indvendig mål: B x H x D = 37 x 38 x 20 cm 

DATABLAD: 

Tilslutningsspænding 230 V. (Fase, Nul og Jord) 
Strømforbrug ved normal drift = 40 mA (10,2 Wh)  
Max. strømforbrug inkl. varmelegeme = 289 mA (66 Wh) 

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. 

TILMELDING AF MOBIL NUMRE, DER SKAL MODTAG SMS:

Send en e-mail til ca@clausandersen.dk 

Følgende skal oplyses: 

 Nummer på skabet.

 Kontaktperson med tlf. og mail.

 Ophængnings adresse.

 Skal de årlige omkostninger til telekort/overvågning og eventuelt service,
ikke betales af køber. Skal anden ønsket faktureringsadresse oplyses.

 EAN nr.




