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ROTAID PLUS
PRODUKTBESKRIVNING

Skåpet kan öppnas genom en intuitiv twist som tar 

bort hela locket. Användaren har full tillgång till 

hjärtstartaren som hänger via justerbara fästen för 

en snabb och enkel åtkomst. Locket är fäst på 

bakplattan via en rem och behöver ingen ytterlig-

are hantering av användaren. En krok av rostfritt 

stål, fäst vid botten av skåpet, användas till att fästa  

instruktioner eller andra tillbehör.

Rotaid Plus är ett robust och tåligt väggskåp för hjärtstartare som ger en igenkännbar och hållbar förvaring 

av din hjärtstartare. Egenskaperna rund form och design gör den enkel att hitta och bara en snabb vridning 

krävs för att få full åtkomst till hjärtstartaren. Locket levereras med logotyper och riktningspilar för att inte  

lämna något utrymme för tolkning.

Locket, utrustat med fördjupningar för optimalt 

grepp och riktningspilar, är tillverkat av 100 % 

polykarbonat. Med en tjocklek av 5 mm erbjuder 

det ett stabilt skydd och säkerställer en hög grad av 

vatten- och dammbeständighet. Dessutom är 

locket försett med UV-filter, för att skydda mot 

direkta och indirekta solstrålar.    

Ett hörbart larm varnar åskådare 

och utlöses när luckan öppnas.        

Det drivs av två AAA-batterier 

och därför inte behöver 

elektricitet.

Genom modern produktionsteknik 

och användning av återvunnen 

plast, uppfyller Plus de högsta 

kraven när det gäller hållbarhet.



ROTAID PLUS
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Konsoler

  Rostfri stålkrok 

  Hållare för skydd 
  9 volt batterihållare

Packade individuellt i lådor, fästmaterial ingår.

www.rotaid.com

Mått Längd 47 cm Bredd 47 cm Djup 18 cm Vikt 1,7 kg



ROTAID PLUS
DATABLAD

Längd 47cm Bredd 47cm Djup 18 cm Vikt 1,7 kgMÅTT

BAKPLATTA

FRAMSIDA

TILLÄMPNING Inomhus användning.  VARNING: inte för utomhusbruk!

LARMSYSTEM 

FÖRPACKNING

Ett skåp per låda.

100% återvunnen ABS (akrylnitril-butadien-styren), 4 mm tjock

Stabilt fästblock i aluminium med monteringsadapter för två DIN 912 8,8 EV M6x80

bultar (medföljer) för optimal placering av hjärtstartaren.

Stålkrok på botten för att installera sigill, instruktioner eller andra tillbehör.

5 försänkta monteringslägen för fast fixering. 5 DIN 7981 A2 5,5 x 60mm skruvar 

och 5 DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm ringar medföljer  för installation på alla väggar.

100 % återvunnen polykarbonat, 5 mm tjock, helt öppet, utrustad med UV-filter 

för långvarig insyn och UV- blockering.

En nylonband är fäst vid locket och ansluten till den bakre plattan. 

Nylonbandet är 40 cm långt och 5,1 cm tjockt och är utrustad med mässingsringar.

4 riktningspilar ger vägledning för att öppna enheten.

6 fördjupningar ger grepp för snabb och fast öppning.

Tillgängliga färger: grön, gul, röd, vit   

90dB akustiskt, utlöst av magnet i locket, mynt storlek med låg effekt,

har ett ABS-hölje och förinstallerat och fixeras till den bakre plattan.

Larmenheten drivs med 2 AAA-batterier.

Ovanpå larmet finns en återställningsknapp för att pausa larmet om det behövs.

Vit låda, FEFCO 0201, som uppfyller FSC krav.

Lådans storlek 50 x 50 x 25 centimeter/9,7 x 19,7 x 9,8 tum.


