
 
AED kasten en wandbeugels 

U zoekt nu in AED kasten en wandbeugels van de door ons meest verkochte merken. Kunt u niet 

vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.  

                      

                       

 

Universele stalen AED wandbeugel voorzien van het nieuwe internationale AED-logo van de ILCOR.  

 

Geschikt voor de volgende AED's: 

 Cardiac Science Powerheart  

 Defibtech Lifeline  

 Defibtech View  

 Medtronic Lifepak   

 Heartsine Samaritan  

 Philips Heartstart (alleen in tas)  

 Primedic Heartsave  

 Telefunken Defibrillator  

 Zoll AED Plus   

 

Afmetingen:  

Bordje 190 x 122 mm.  

Breedte ophangbeugel 100 mm. Diepte 850 mm. 

 

 

 

 

AED wandbeugel met ILCOR logo 

 

 

 



 
 

 

 

 

De AIVIA 210 waterdichte AED wandkast voor buitengebruik met pincode sluiting, alarm, 

verwarming, verlichting en adapter 220-24V 

 

De AIVIA 210 kan aan de binnenkant of aan de buitenkant van een gebouw worden bevestigd. De 

AIVIA 210 bestaat uit twee gedeelten en combineert daarbij duurzaamheid met een gering gewicht: 

De behuizing is gemaakt van ABS en de klep van polycarbonaat. Deze materialen, die onder andere 

bekend zijn in de auto-industrie, hebben als kenmerk een enorme weerstand te bieden tegen 

schokken. Polycarbonaat wordt ook gebruikt bij de fabricage van koplampen en ABS wordt gebruikt 

voor schokdempers. 

 

Plaatsing: 

Een ventilatie in de behuizing van de AED onderdrukt te hoge temperaturen, maar is geen 

koelelement. De AIVIA moet derhalve in de schaduw worden geplaatst, om te voorkomen dat de 

temperatuur door direct zonlicht te hoog oploopt. 

 

Functies: 

 Het compartiment van de AED is voorzien van dag/nacht verlichting door middel van LEDS, met       

       ingebouwde licht-sensor. 

•     De ontgrendeling van dit model AIVIA is gemotoriseerd en kan alleen geopend worden met een   

       pincode. 

•     Zodra de klep wordt geopend, gaat er automatisch een visueel alarm af (rode knipperende LEDS). 

•     Een auditief alarm (95 dB) gaat af zodra de opening van de kast wordt geforceerd. 

•     Een verwarmingselement, gekoppeld aan een thermometer, zorgt ervoor dat uw AED in de   

       winter  vorstvrij blijft zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Een ingebouwde   

       thermometer   

       schakelt de verwarming automatisch in wanneer de minimumtemperatuur wordt bereikt. 

•     Optioneel is een oplaadbare batterij (UPS) leverbaar die bij een eventuele stroomuitval de  

       werking van de kast veiligstelt.  

 

Afmetingen: 

H = 423 mm, L = 388 mm, D = 201 mm, Gewicht = 3,5 kg 

 
 

 

AIVIA AED buitenkast 210 met pincode sluiting, 

alarm, verwarming en verlichting 

 



 

            
Solide universele metalen AED-kast met alarm, uitgevoerd met het nieuwe internationale AED-logo 

van de ILCOR, en uitgevoerd in de officiële kleur groen. 

 

Afmetingen (B x H x D): 

 

Buitenmaat: 36 x 36x 20 cm. 

Maat van de deur: 27 x 32 cm. 

 

Voorzien van een magneetalarm met een geluid van 100 dB, deze kan in- en uitgeschakeld worden 

met een schakelaar in de binnenzijde van de kast. 

 

Geschikt voor al door ons geleverde  AED's, uitgezonderd de Cardiac Science AED's en Physio-

Control Lifepak 500 AED met tas (zonder tas passen ze wél). 
 

 

                      

 

 

AED wandkast met alarm  

 



 

                                    

 

Primeur door ons zelf ontworpen!! 

Aluminium ombouw AED kast met magneetsluiting, ideaal voor AED buitenkasten die niet in de 

schaduw kunnen hangen. Om te voorkomen dat uw AED buitenkast in de felle, brandende zon hangt 

waardoor de temperatuur in de AED buitenkast te hoog wordt. Te hoge temperaturen gaan ten koste 

van de kwaliteit van de AED en AED elektroden. Tevens zorgt de witte kleur, Rall 9001, ervoor dat de 

zonnestralen worden afgestoten. De kast heeft aan de onderkant en zijkanten voldoende 

ventilatieruimte zodat de warmte op een passieve manier afgevoerd wordt. 

 

Kleur: Wit Rall 9001 

Afmeting: H = 580 mm, L = 400 mm, D = 250 mm 

Ook in andere afmetingen leverbaar. 

 

Inclusief AED logo op sticker. 

 

 

 

                                                                

Sunblock AED buitenkast ombouw 

 


