


Handleiding
ARKY 24V buitenkast



BELANGRIJK 
Lees voor de installatie en gebruik van de ARKY buitenkast deze hand-
leiding volledig door. De aansluiting op het lichtnet dient uit veilig-
heidsoverwegingen uitsluitend uitgevoerd te worden door een daar-
voor gekwalificeerde monteur.

De ARKY buitenkast is ontworpen voor de bescherming en bewa-
ring van een AED. De batterijen van een AED verliezen hun capaci-
teit als ze afkoelen tot beneden de 0 °C en de elektronica en meta-
len onderdelen van de AED zijn niet waterproef. Daarom dient de 
AED droog en vorstvrij bewaard te worden.  

De ARKY buitenkast is voorzien van een spatwaterdichte neopreen-
sluiting en een verwarmingselement met thermostaat om schade 
aan de AED te voorkomen.

 

GEBRUIK ARKY BUITENKASTCE VERKLARING

Producent:	 	 	 Defibrion
Manufacturer:   Verlengde Bremenweg 12
    9723 JV Groningen

Product:   AED Outdoor Cabinet
Product:

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd volgens en in overeen-
stemming met de volgende normen en voorschriften:

This product complies with the essential requirements and provisions of following 
standards and methods:

EN 60950-22 versie 2006
EN 60950-22 version 2006

en
and

CE

Groningen, 01.05.2012

CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARATION OF CONFORMITY



1  Magneetblokje voor alarm

2 Bevestigingshaak voor elastiek

3 Schroef ter bevestiging van binnenbak in buitenbak

4 Afdekdopje voor schroef

5 Oog voor hangslot/breeksluiting

6 Thermostaat

ONDERDELEN

61

4

2

3

5

ACTIVEREN ALARM

Het alarm is voorzien van een aan/uit-schakelaar. Zet, om het alarm 
te activeren, de schakelaar op ‘ON’.

Het alarm wordt geleverd met drie knoopcel batterijen. Om deze 
te vervangen schuift u het klepje aan de bovenzijde van het alarm 
naar beneden, zoals aangegeven door middel van het pijltje.
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INHOUD SPECIFICATIES

Gewicht: 3,6 kg

Afmetingen buitenzijde: 34 x 40 x 20 cm (HxBxD)
Afmetingen	binnenzijde:	28	x	32	x	18	cm	(HxWxD)

ELEKTRISCHE VOORZIENING
Verwarmingselement	55W
Voeding AC input: 100-240V, ~1,5A, 50~60 Hz
Voeding DC output: 24V, 5A

ALARM
Voeding 3x knoopcel batterij LR44



Monteer de kast op een plaats waar hij beschermd is tegen direct 
zonlicht en regeninslag.

Bevestig de kast met behulp van de meegeleverde schroeven. De 
schroeven worden geleverd met neopreen ringen voor een water-
dichte afsluiting.

BELANGRIJK
De adapter en kabels zijn niet waterbestendig en dienen derhalve op 
een droge, vorstvrije plaats bewaard te worden.

PLAATSING EN MONTAGE

De	kast	is	voorzien	van	een	55W	verwarmingselement.	Deze	wordt	
aangestuurd door een thermostaat waardoor de kast altijd vorstvrij 
blijft. 

De aansluiting op het lichtnet dient uit veiligheidsoverwegingen 
uitsluitend	uitgevoerd	te	worden	door	een	daarvoor	gekwalificeer-
de monteur. Belangrijk is dat de kast aangesloten wordt op een 
elektrische installatie met aardlekschakelaar.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De meegeleverde wartel is ge-
schikt voor en twee-aderige ka-
bel met een buitendiameter van 
10 mm. Let op het voldoende 
aandraaien van de wartel. Deze 
dient tevens als trekontlasting.

Bevestig de bedrading van de 
kast aan de bedrading van de 
adapter met behulp van een 
krimpkous.


