DK. Brochure

CAHSS100GSM

(-20°C)

AED skab

- 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.

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

- Fremtidssikret! (software kan opgraderes)

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:
Lys:
Sirene:
Blæser:
Skab frostfrit:
GSM/SMS:
Spænding:
Batteri backup:

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. (100 dBA / 1m)
Blæser ventilation, starter v. +40 °C.
Termostatstyret varmelegeme. Frost sikret til -20 °C.
Styringsprint med GSM, for SMS kommunikation
Skal tilsluttes 230 V. (66Wh)
12V batteri backup ved spændingsudfald.

Vedligehold:

Nyt 12V batteri hvert 3 år.

Udvendig mål:
Indvendig mål:

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

Vægt:

Brutto vægt inkl. emballage 19,5 Kg.

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.
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.

HJERTESTARTERSKAB model CAHSS100GSM
Brutto prisliste ekskl. moms. Januar 2018

Vare nr.: CAHSS100GSM - uden kodelås

Kr.

9.300,-

Vare nr.: HSS TELIAKORT - Telia abonnement uden voice, fri SMS (12 mdr.)
Vi installerer SIM-kortet i skabet og forprogrammere med vores service nr.

Kr.

175,-

Vare nr.: HSS OVERVÅGNING (12 mdr.)

Kr.

495,-

Pris årligt Kr.

670,-

Kr.

290,-

Kr.

1.000,-

Kr.

2.995,-

Faste årlige omkostninger (12 mdr.)

Vare nr.: HJ RS128-7028 Backup batteri.
* Skal udskiftes ca. hvert 3 år.

TILVALG

Vare nr.: HSS SERVICE (12 mdr.)
* Aftalen tegnes for en 3-årige periode.
Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt, senest 30 dage før periodens udløb.





Reparation og vedligeholdelse.
Besøges/efterses mindst en gang årligt.
Kørsel/arbejdsløn (Gælder kun fastland med broforbindelse)
Reservedele samt opdatering af software.

El-installation til skabet, er ikke omfattet af aftalen.
Skader på skabet opstået ved forkert brug eller hærværk, er ikke omfattet af aftalen.
Bemærkning:
Ønsker man på et senere tids punkt at oprette en service aftale, er der et tillæg pr. påbegyndt år.
(Er der gået mere end, 1 år tillæg = Kr 200,- 2 år tillæg = Kr 400,- 3 år tillæg = Kr 600)

TILBEHØR
Vare nr.: CAHSSST2 - Stander i rustfri stål

Alle priser er ekskl. moms.
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