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De Rotaid Solid Plus Heat is een innovatieve wandkast voor een herkenbare en robuuste 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 robuuste wandkast bevat levensreddende apparatuur.

Met een intuïtieve draaibeweging is de Solid Plus Heat 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 lederen band aan de achterwand hangen. Via een roestvrijstalen haak 
aan de onderzijde van de Solid Plus Heat kunt u eenvoudig een zegel, tag, slot of ander item bevestigen.

Via een op maat gemaakt verwarmingselement wordt de temperatuur volautomatisch op tenminste 5 
Graden Celsius gehouden, ook als de buitentemperatuur daalt tot -25 Graden Celsius. Door gebruik te 
maken van een intelligent verwarmingssysteem gebruikt de verwarming enkel de hoeveelheid stroom die 
benodigd is. Het element is daarmee bijzonder e�ciënt en energiezuinig. Het element dient enkel te 
worden voorzien van een stekker en behoeft geen externe voeding / transformator.

De materialen zijn beproefd in de buitenlucht en zorgen voor een langdurige bescherming van de AED.

ZEER LAAG
ENERGIE
VERBRUIK

BRUIKBAAR TOT

°C-25

AUTOMATISCHE
WERKING

De ronde kap, voorzien van uitsparingen voor 
een ferme grip, is vervaardigd uit 100% kras-
bestendig 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 �lters waarmee een adequate 
bescherming tegen direct en indirect zonlicht 
plaatsvindt. Uiterlijk verval, roest en ophoping 
van residu zijn uitgesloten.



Ophangbeugels

Roestvrijstalen haak

Verwarmingselement

Kaphouder

Control unit

Afmetingen

Lengte  48 cm  Breedte 48 cm  Diepte 18 cm  Gewicht 6,7 kgAfmetingen

Individueel verpakt, bevestigingsmaterialen worden meegeleverd.

www.rotaid.com

PhilipsMedtronicDe�btech Heartsine

De achterwand is vervaardigd uit 100% HDPE en biedt plaats en bescherming aan vrijwel ieder 
merk en type AED op de markt. 

Tevens te gebruiken met o.a. Cardiac Science, CU Medical, Primedic, Schiller en Zoll
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