
 
 
Model: Nordic AED K35  Vægt: 11,7 kg. inkl. strømforsyning og varmeelement 

Udvendige mål i cm : H: 53 B: 36 D: 26  Indvendige mål i cm: H: 33  B: 33 D: 20 

Skabets farve: RAL 6032 (signalgrøn)  Strømforsyning: AC230V, 50 / 60Hz + Forbrug 300-500 kr. 
årligt 

Temperaturføler: NTC, polariteten er ens, 
brugeren behøver ikke at skelne mellem "+" 
og "-" ved tilslutning af ledning.  

 

Varmeapparatet: Modelnummer er KSH-210G, 
strømforsyningen er 230VAC, 50 / 60Hz og effekten er 
100W. Desuden leveres dette varmeapparatet med et skjold, 
der bruges til at beskytte brugeren mod forbrænding af 
varmeapparat.  

  

1. Digitalt display der viser skabets 
nuværende temperatur. 

2. Hylden kan flyttes op og ned for 
at justere højden af hylden i 
kabinettet. Det justerbare 
område er ca. 120 mm. 

3. Lokal alarm sensor. Brydes 
kontakten fra denne til skabets 
låge, vil en sirene lyde lokalt på 
120 db i 3 minutter eller indtil 
skabets låge lukkes. Ved inspektion eller kontrol af hjertestarteren, kan denne knap trykkes 
ind og alarmen vil stoppe. 

4. Temperaturføler. Denne temperaturregulator måler skabets indvendige temperatur og 
tilsikrer at skabet har den korrekte temperatur og får varmelegemets relæ til at slå til og fra. 

Skabet leveres med monteret skjold der beskytter de elektriske dele nederst i skabet. Dette skjold skal 
altid være monteret når skabet er sat op. 
Brug og vedligeholdelse: Varmeelementets maksimale strømforbrug er 0,5A. Varmeapparatet 
kommer med en sikring, som automatisk afbryder strømmen i tilfælde af en kortslutning eller en 
anden unormal situation, så komponenterne ikke bliver skadet.  
 
Specifikationer på alarmen: 
Materiale: Plastik  Operations fugtighed: 5%-95% RH 
Volume: 120 dB  Sirenens varighed: Op til 3 minutter 
Arbejdstemperatur: -25 til +55 C  Dimensioner: 90 x 56 x 28 mm 
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Digitalt display med temperaturkontrol: 

Temperaturkontrol med display bruges til at styre opvarmning og har følgende funktioner: 
Temperaturvisning / temperaturregulering / indstillet hukommelse / selvdiagnostik. 

Specifikation: 

● Strømkilde: AV230VAC 
● Temperaturdisplay Område: -45 ° C "+ 99 ° C, Temperatur Nøjagtighed: ± 0,1 ° C 
● Temperatur Reguleringsområde: -40 ° C + 99 ° C. 
● Den forudindstillede temperatur er indstillet til de Nordeuropæiske forhold.  

 
Arbejdstemperatur: -20 - +60° C - relativ luftfugtighed (RH): 20-90% 
 
Temperaturstyring: Når skabets indvendige temperatur kommer under 5 ° C (temperaturregulering - 
temperaturforskel) vil relæet slå til og varmeelementet i skabet vil starte op.  
Når skabets indvendige temperatur kommer over den indstillet temperatur vil skabets relæ få 
varmeapparatet til at slå fra og stoppe. Dette sker som standard ved 10°C. Sådan reguleres 
temperaturen kontinuerligt inde i skabet. 
 
Hvis andre end forhandleren indstiller skabets temperaturindstillinger og dette fører til fejl/defekt 
forfalder produktgarantien 
 
Driftstilstand ved fejl: Når temperaturføler-sonden er kortsluttet eller “høj temperatur” overskrider 
skabets grænse(over 99°C), vises der "HH" på LCD-skærmen.  
Hvis temperatursensor-sonden registrerer at laveste temperatur overskrider grænsen (under -45 ° C) 
vil der blive vist "LL" på LCD-skærmen.  
 
Kontakt dernæst forhandler 
for at fejlfinde.  
 
Godkendt og testet med 
følgende certificeringer: 

● CE-godkendt 
● EN55032 
● EN55024 +A1 
● EN61000-3-2: 
● EN61000-3-3 
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