
SixCaSe - ROBUST HJÄRTSTaRTaRSKÅP  
FÖR UTOMHUSBRUK

Hjärtstartaren är en livräddande appa-
rat som används vid hjärtstopp. Därför 
är det optimalt att hjärtstartaren är 
optimalt skyddad, tillgänglig och dis-
ponibel dygnet runt - så att man kan 
hjälpa till i en hjärtstoppssituation.

SixCase ger ett effektivt skydd dag 
och natt året om och monteras 
med ett 24 V värmeelement,  
som skyddar hjärtstartaren ner  
till -25°C. 

SixCase erbjuder olika låsfunktioner 
för att passa alla situationer och 
förhållanden.

Specifikationerna på SixCase skåpet 
hittar ni på nästa sida.

www.medidyne.se



Medidyne aB  i  Tel +46 431 448 050  i  www.medidyne.se

Sixcase skåp SC 1415 
Dimensioner 42 cm x 56 cm x 26 cm (b x h x d)
Utomhusbruk ✓    
Temperaturtålig ✓ (till -25°C)
Värmeskydd ✓

Vikt 17 kg
Stöt- och vattenskyddad  ✓ (iP 56)
Vandalskyddad  ✓

Rostskyddat   ✓ (rostfritt stål 304 & pulverlackerat)
Fönster ✓ (extremt motståndskraftig polycarbonat)
Färg Grön
installation alla nödvändiga artiklar medföljer (trä/betong) 

Strömförsörjning och batteri
energi   adapter 230V - 24V adapter medföjer 
energiförbrukning  15 Watt, Max. 60 Watt  

Funktioner
Öppning Nyckelöppning
akustiskt larm  ✓ (100dB)
Ljus ✓ (Blått LeD)

Sixcase skåp SC 1420 
Dimensioner 42 cm x 56 cm x 26 cm (b x h x d)
Utomhusanvändning ✓    
Temperaturtålig ✓ (till -25°C)
Värmeskydd ✓

Vikt 17 kg
Stöt- och vattenskyddad  ✓ (iP 56)
Vandalskyddad ✓

Rostskyddat    ✓ (rostfritt stål 304 & pulverlackerat)
Fönster  ✓ (extremt motståndskraftig polycarbonat)
Färg  Grön
installation  alla nödvändiga artiklar medföljer (trä/betong)

Strömförsörjning och batteri 
energi   adapter 230V - 24V adapter medföjer 
energiförbrukning  15 Watt, Max. 60 Watt  

Funktioner
Öppning Robust nödknapp (Nyckel eller glas) 
akustiskt larm   ✓ (100dB)
Ljus ✓ (Blått LeD)

Sixcase skåp SC 1435 
Dimensioner 42 cm x 56 cm x 26 cm (b x h x d)
Utomshusanvändning  ✓    
Temperaturtålig ✓ (till -25°C)
Värmeskydd  ✓

Vikt 17 kg
Stöt- och vattenskyddad ✓ (iP 56)
Vandalsäkrad  ✓

Rostskyddad  ✓ (rostfritt stål 304 & pulverlackerat)
Fönster  ✓ (extremt motståndskraftig polycarbonat)
Färg  Grön
installation  alla nödvändiga artiklar medföljer (trä/betong)

Strömförsörjning och batteri 
energi   adapter 230V - 24V adapter medföjer 
energiförbrukning  15 Watt, Max. 60 Watt  

Funktioner
Öppning elektronisk pinkod
Nödöppning ✓ (Nycklar)
akustiskt larm   ✓ (100dB)
Ljus ✓ (Blått LeD)SixCase SC 1435 öppnas med en pinkod.  

Nödöppning på sidan med nyckel.

Sixcase SC 1420 öppnas med tryck på röd nödknapp.

SixCase SC 1415 öppnas med nyckel.


