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• Intuïtief ontwerp geeft de hulpverlener het vertrouwen 

snel te kunnen handelen.  
Trek aan de rode hendel en open eenvoudig en snel de 
AED-kast met één hand. Zelfs gebruikers die de kast voor 
de eerste keer zien weten direct hoe te handelen.  
  

• Ontworpen voor ieder klimaat 
De actieve koel- en verwarmingsfunctie conditioneert de 
AED in elk klimaat. Dit helpt de AED om de 
houdbaarheidsdatum van de batterij en elektroden bij 
lage en hoge temperaturen (van -20°C tot 60°C) 
moeiteloos te behalen.  
 

• Opvallend en herkenbaar 
Door de opvallende rode kleur in combinatie met de 
ledverlichting en het ILCOR AED logo is de AED-kast 
zowel overdag als ’s avonds een in het oog springend en 
herkenbaar AED-object in elke omgeving.  
 

• Ruimte voor accessoires 
In de AED-kast is er voldoende ruimte voor het opbergen 
van bijvoorbeeld een First Responder Kit of 
veiligheidshesje. Met de optionele zijschotten kan de 
AED-kast naar wens worden ingericht.  

•  
 

 
 

 

Cabinaid. 
Pro 
 

 
• One size fits all 

Cabinaid is ontworpen voor ieder type AED. Elke 
AED kan opgehangen worden aan de daarvoor 
bestemde AED-beugel in de kast. 
 

• Handige sluiting 
Na controle of het terugplaatsen van de AED kan 
de deksel van Cabinaid weer eenvoudig worden 
dichtgedrukt.  

 
• Akoestisch alarm 

Het alarm verkleint diefstal en vandalisme maar 
helpt ook om collega’s of omstanders te 
waarschuwen wanneer er een noodsituatie is. 
 

• Robuuste constructie voor buiten 
De robuuste behuizing (IK10) en de naadloos 
sluitende deksel beschermt de AED tegen water, 
stof, vuil en vocht (IP56).    
 

• UV-bestendig 
Cabinaid is gemaakt van UV-bestendige 
kunststof waardoor de AED-kast zijn kleur 
behoudt.  

 

Cabinaid Pro is geschikt voor alle type AED’s en uitgerust 
met een uniek openingssysteem voor snelle hulpverlening 
van slachtoffers met een hartstilstand. De AED-kast is 
eenvoudig met één hand open te trekken waardoor 
burgerhulpverleners snel in staat zijn de AED te pakken, 
kostbare tijd te reduceren en hierdoor de overlevingskans 
van slachtoffers met een hartstilstand vergroten. 
 
Cabinaid Pro kenmerkt zich door de nieuwste technologie; 
Climate Control/klimaatbeheersing. Het interne actieve koel- 
en verwarmingssysteem koelt en verwarmt (indien nodig) de 
kast voor een ideale omgevingstemperatuur van de AED, 
elektroden en batterij. Vanwege zijn rode kleur, ledverlichting 
en het herkenbare ILCOR AED logo is Cabinaid Pro 24 uur 
per dag een opvallende verschijning in elke omgeving.  
 

         De eigenschappen van Cabinaid Pro 

 


