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ROTAID PLUS

PRODUCT SHEET
De Rotaid Plus is een innovatieve wandkast voor een herkenbare behuizing van uw AED.
De karakteristieke ronde vorm en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig vindbaar en zorgen voor
een hoogwaardige uitstraling. Het grote AED logo, alsmede het kijkvenster, laten geen ruimte voor
interpretatie. Deze opvallende wandkast bevat levensreddende apparatuur.

Met een intuïtieve draaibeweging is de Plus snel en
eenvoudig te openen. Doordat de gehele kap wordt
verwijderd, heeft u volledige toegang tot de AED,
die via de ophangbeugels snel te grijpen is.
De kap blijft door middel van een nylon band aan
de achterwand hangen. Via een roestvrijstalen haak
aan de onderzijde van de Plus kunt u eenvoudig
een zegel, tag of ander item bevestigen.

De Plus kan optioneel worden
voorzien van een akoestisch
alarm of AED standaard (te
gebruiken bij AED zonder
handvat).

De ronde kap, voorzien van uitsparingen voor een
ferme grip, is vervaardigd uit 100% krasbestendig
Polycarbonaat, in een dikte van 5 millimeter.
Dit zorgt voor een robuuste, stof- en waterdichte
behuizing van uw AED. De kap is voorzien van
UV filters, om uw AED tegen direct en indirect
zonlicht te beschermen en garandeert daarnaast
een langdurige transparantie.

Door moderne productietechnieken
en het gebruik van gerecyclede
kunststoffen, kan de Plus met recht
een duurzame wandkast worden
genoemd.

ROTAID PLUS

TECHNISCHE DETAILS
Ophangbeugels
Roestvrijstalen haak

9 volt batterij-houder

AFMETINGEN

Lengte 47 cm Breedte 47 cm Diepte 18 cm Gewicht 1,7 kg
Lengte 18,5“ Breedte 18,5” Diepte 7,1”

Packed individually by box, fastening materials included.
www.rotaid.com

Kaphouder

Gewicht 3,75 lbs

ROTAID PLUS

PRODUCT OVERZICHT
TOEPASSING: Binnen gebruik. WAARSCHUWING: niet voor buitengebruik!

Afmetingen

Lengte 47 cm Breedte 47 cm Diepte 18 cm Gewicht 1,7 kg

Achterwand
100% gerecycled ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen), dikte 4 millimeter.
Voorzien van massief aluminium blok met voorgeboorde instellingen voor ophangbouten
(2 meegeleverd, cilinderschroef DIN 912 8.8 EV M 6 x 80).
5 bevestigingsogen voor wandbevestiging (5 plaatschroeven DIN 7981 RVS A2 5,5 x 60 mm
alsmede 5 ringen DIN 9021 A2 M 6 x 18 x 1,6 worden meegeleverd).
RVS haak met oog bevestigd aan onderzijde ten behoeve van plaatsing zegel, slot
of andersoortige accessoires.
Kap
100% Polycarbonaat, gerecycled, volledig transparant, dikte 5 millimeter
Voorzien van UV filters en UV blockers.
Voorzien van boomband, materiaal nylon (5 centimeter breed, circa 40 centimeter lang),
lasergesneden, om kap aan achterwand te bevestigen.
4 richtlijnpijlen geven aanwijzingen voor het openen van het apparaat.
6 inkepingen zorgen voor een snelle en solide opening.
Beschikbare kleuren: groen, geel, rood
Accessoires / optioneel
90 db auditief alarm, geactiveerd door een laag vermogen magneet, munt grootte, in de kap,
heeft een ABS behuizing en is vooraf geïnstalleerd en gefixeerd aan de achterplaat.
Het alarmapparaat wordt aangedreven door 2 AAA batterijen.
Bovenop het alarm is een resetknop om het alarmsysteem te pauzeren indien nodig.
Verpakking
Witte doos, FEFCO 0201, die voldoet aan FSC-eisen.
Verpakkingsgrootte 50 x 50 x 25 centimeter / 19,7 x 19,7 x 9,8 inch.
COMPATIBEL MET: Alle AED merken en types
Controleer uw AED op www.rotaid.com/indoor-aed-cabinets/plus#specifications

Eén kabinet per doos.

