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Specificaties

  Afmeting buitenkant: 33,5 x 40 x 19,6 cm

  Afmeting binnenkant: 31,5 x 29 x 18 cm

  Gewicht: 3,6 kg

  Alarm: akoestisch

  Thermostaat: gaat aan bij 5 oC, gaat uit bij 15 oC

  Vermogen verwarmingselement: 24 V

  Sluiting:  breekzegel of hangslot (deze wordt niet meegeleverd)

  Materiaal kast: polystyreen

  Materiaal scharnieren en sluitwerk: RVS

De ARKY buitenkast is 100% stof- en waterdicht en beschermt de AED tegen elk weertype. De kast is gemaakt van  

UV-bestendig, slagvast kunststof en het sluitwerk en de scharnieren zijn uitgevoerd in hoogwaardig RVS. 

De kast is voorzien van een verwarmingselement (24V) dat ervoor zorgt dat de temperatuur in de kast altijd boven de 5 oC 

blijft. Voor binnengebruik kan de kast geleverd worden zonder verwarmingselement. De kast wordt standaard geleverd met 

akoestisch alarm dat afgaat als de kast geopend wordt.

Deze robuuste AED-kast is geschikt voor alle merken 

AED’s en is ideaal voor kantoren en openbare ruimtes.  

De kast is verkrijgbaar in wit en groen en voorzien van een 

venster waardoor de AED van buitenaf goed zichtbaar is. 

De kast kan geleverd worden met een akoestisch alarm. 

Specificaties

  Afmeting: 38 x 38 x 20 cm

  Materiaal: metaal

   Alarm: akoestisch (optioneel)

BINNENKAST VOOR AED’S

BUITENKAST VOOR AED’S

AED KASTEN



AED-pictogrammen volgens de ILCOR richtlijnen . 

Verkrijgbaar in verschillende formaten. 

Leverbaar per stuk en als set.

Afmetingen

   Sticker AED 100 x 100 mm

   Sticker AED 200 x 200 mm

   Sticker AED 150 x 200 mm

   Sticker ‘AED in dit gebouw aanwezig’ 290 x 100 mm

   Sticker ‘AED in dit gebouw aanwezig’ (binnenzijde raam) 

290 x 100 mm

   Stickerset AED (van ieder type 1 stuk)

De AED reanimatiekit bevat alles wat u nodig heeft bij een 

reanimatie. De kit wordt geleverd inclusief tas met AED-logo. 

Inhoud

   Beademingsmasker

   Foliedeken met zilveren en gouden zijde

   Metalen schaar

   Wegwerphandschoenen

   Scheermesje

   Afdroogdoekje

AED REANIMATIEKIT

AED STICKERS

AED ACCESSOIRES

100 x 100 mm

150 x 200 mm

290 x 100 mm

200 x 200 mm



De Arky EHBO-rugtas is weer- en waterbestendig en heeft diverse 

compartimenten. Hierdoor is er voldoende ruimte voor een AED, 

een reanimatiekit en EHBO-hulpmaterialen. De rugtas heeft 

reflecterende banden waardoor hulpverleners ook in het donker 

goed te herkennen zijn. De EHBO-rugtas is uiterst geschikt voor 

gebruik op festivals, evenementen en sportclubs.

Specificaties

   Afmeting EHBO-rugtas groot: 38 x 56 x 19 cm (bxhxd)

   Afmeting EHBO-rugtas compact: 31 x 40 x 15 cm (bxhxd)

   De binnenzijde is voorzien van elastische lussen voor het 

opbergen van verband en EHBO-middelen

   De tas is naar behoefte in te richten met de meegeleverde 

doorzichtige moduletasjes

   De rugtas en de moduletasjes worden geleverd zonder inhoud

   De EHBO-moduletasjes zijn niet los beschikbaar 

EHBO-RUGTAS

EHBO TASSEN

EHBO-rugtas compact

Binnenzijde EHBO-rugtas groot Binnenzijde EHBO-rugtas compact EHBO-rugtas achterkant EHBO-moduletasjes

EHBO-rugtas groot



De Arky brancard kan in de lengte en breedte worden opgevouwen waardoor hij makkelijk te 

vervoeren en te bewaren is. Het draagframe is gemaakt van een robuuste aluminiumlegering. 

De oranje draagdoek is waterafstotend en brandwerend en is makkelijk schoon te maken.  

De brancard is geschikt voor gebruik in ambulances, ziekenhuizen, op sportvelden etc.

Specificaties

   Afmeting (uitgevouwen): 208 x 55 x 13 cm (lxbxh)

   Afmeting (opgevouwen): 104 x 17 x 9 cm (lxbxh)

   Gewicht: 4,7 kg

   Draagvermogen: < 160 kg

  CE-gecertificeerd

OPVOUWBARE BRANCARD

Brancard in tas

Brancard opgevouwen

Brancard uitgevouwen

BRANCARDS



ROOKMELDER

Verlengde Bremenweg 12

9723 JV Groningen

Nederland

 +31 (0) 50 311 6085

 sales@defibrion.nl

 www.arkycare.com

BRANDVEILIGHEIDSPRODUCTEN

De ARKYcare serie 500 rookmelder detecteert vroegtijdig rookontwikkeling 

en waarschuwt door middel van een geluidsignaal. De Arky rookmelder is 

voorzien van een lithium batterij met een levensduur van 10 jaar. Hierdoor 

is onderhoud slechts één keer in de 10 jaar nodig! De rookmelder is 

voorzien van een testknop en een indicatielampje. Montagemateriaal en 

Lithium 9V batterij zijn meegeleverd. De optische rookmelder is ideaal voor 

een snelle draadloze montage op elke gewenste hoogte. 

Specificaties

    Lithium 9V batterij met 10 jaar levensduur

    Productgarantie: 5 jaar

    LED-indicatie 

    Sterkte van het alarm: 85 Db

    Indicatie zwakke batterij

    Makkelijk te installeren, ophangmateriaal meegeleverd

    EN 14604 en CE-gecertificeerd


