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SZAFKA ZEWNĘTRZNA NA AED
SMARTCASE SC 1230 Z ALARMEM
SmartCase SC 1230 to jedna z najlepszych
szafek do przechowywania AED na zewnątrz
budynku.

SmartCase SC 1230 to jedna z najlepszych szafek do przechowywania AED na zewnątrz budynku.
Produkt należy do absolutnej czołówki i posiada wiele cech, które wyróżniają go na tle konkurencji.
Podstawową funkcją szafki jest ochrona deﬁbrylatora przed kradzieżą i nieprzyjaznymi warunkami
pogodowymi, które są szkodliwe dla baterii urządzenia. Szafka SmartCase spełnia te wytyczne
znakomicie. Wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, gwarantuje niesłychaną wytrzymałość na
akty wandalizmu i uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, powłoka antykorozyjna zabezpiecza ją przed
wilgocią i innymi, ciężkimi warunkami atmosferycznymi. Z przodu umieszczono okno inspekcyjne,
dzięki któremu można sprawdzać stan deﬁbrylatora bez konieczności otwierania drzwi. Okno
wykonano również z bardzo wytrzymałego poliwęglanu, odpornego na zbicie. Na wyposażeniu
produktu znajduje się głośny alarm dźwiękowy o sile 90 dB, który automatycznie uruchamia się
podczas otwarcia drzwiczek. Co więcej, w szafce zainstalowano oświetlenie LED, które podświetla
ją, aby była widoczna w ciemności.
To co wyróżnia produkt na tle konkurencji to funkcje utrzymania optymalnych warunków dla
deﬁbrylatora wewnątrz komory. Ściany szafki są odpowiednio wyścielone materiałem izolacyjnym,
który w czasie minusowych temperatur utrzymuje ciepło, a podczas dni upalnych chroni przed
przegrzaniem. W środku umieszczono bardzo wydajny system ogrzewania, który sprosta
najbardziej srogim temperaturom. Co jest niezwykle istotne, szafka posiada także wentylator, który
jest niezastąpiony w czasie wysokich temperatur. Powoduje on ruch powietrza, obniżając odczuwalną
temperaturę wewnątrz komory.
Uwaga! Szafka wymaga podłączenia do stałego źródła prądu elektrycznego - zasilana za pomocą
transformatora 24V.
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Dane techniczne
produkt dedykowany do wszystkich deﬁbrylatorów AED na rynku,
wymiary szafki 20 x 40 x 40 cm, waga 9 kg,
szafka wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką antykorozyjną,
bardzo dobra izolacja, wydajny moduł ogrzewania oraz system chłodzenia,
okno inspekcyjne wykonane z poliwęglanu,
oświetlenie LED i alarm dźwiękowy o sile 95 dB.
Sprawdź inne szafki z naszej oferty -> SZAFKI DO PRZECHOWYWANIA AED
Porównanie szafek latem
https://www.youtube.com/watch?v=oUg5zbe2Bqs&t=52s&ab_channel=AEDCabinets
Porównanie szafek zimą
https://www.youtube.com/watch?v=ub86MdVxt1k&t=4s&ab_channel=AEDCabinets
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