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Instructie Aivia 210 buitenkast 
 
Jouw Philips AED wordt geleverd inclusief een buitenkast van het merk Aivia. Deze buitenkast beschikt 
over een verwarming waardoor hij ook in de winter inzetbaar is. Deze verwarming werkt op stroom. 
Zowel voor veiligheid van de gebruikers als voor de werking van de kast dient de installatie van de 
buitenkast secuur te worden verricht. 
 
Om je te helpen bij de voorbereiding hebben wij de volgende informatie op een rij gezet: 

 Wat wordt er geleverd? 
 Wat moet je zelf regelen? 
 Aandachtspunten 
 Installatiehandleiding voor de installateur 
 Informatie voor de eigenaar/ beheerder 

 
Belangrijk ter voorbereiding: ben je een handige, ervaren klusser met ervaring in het aanleggen van 
electra, dan kan je de kast zelf ophangen. In dit geval is de kennis en gereedschap in huis. Zo niet, dan 
is het verstandig om een erkend installateur in te schakelen.  
 
Wat wordt er geleverd bij de Aivia buitenkast? 
In de doos tref je de volgende onderdelen aan: 

 Installatie manual 
 Gebruiksaanwijzing 
 Boormal 
 De kast 
 Voeding set 220V – 24V 

 
Indien de Philips FRx AED tegelijk met de kast wordt uitgeleverd tref je ook nog de Philips FRx AED en 
Snelle Interventiekit aan in de kast. 
 
Wat moet je zelf regelen? 

 Gereedschap 
 Materiaal voor aansluiting en plaatsing van de voeding (zie ook onder aandachtspunten) 

o Stroomdraad 
o Waterdichte elektradoos (hier wordt de voeding geplaatst) 
o 10cm DIN elektrarail 

 Pluggen en schroeven 
 
Hoe open je de kast als deze nog niet hangt? 

 De Aivia 210 is niet vergrendeld als deze wordt geleverd 
 Leg de Aivia 210 op zijn achterzijde op de grond 
 Plaats je voeten aan beide zijden van de kast 
 Klem de kast als het ware vast 
 Trek met beide handen met een flinke ruk de klep naar je toe. 

 

http://www.procardio.nl/
mailto:info@procardio.nl


 

 

ProCardio, Vlierstaete, Vlierberg 4-5b, 3755 BS Eemnes | Tel: +31(0)35 33 33 515 | Fax: +31(0)35 33 33 516 
Rabobank: 1267.83.969 | IBAN: NL18RABO0126783969 | KvK: 08190270 | BTW: NL 8204.83.801.B.01 

www.procardio.nl        info@procardio.nl 

 
 
 

Aandachtspunten  
 
Keuze locatie 

 De AED moet goed zichtbaar worden opgehangen 
 De kast geeft in het donker knipperend wit licht via de LED’s. Zo is de kast in een noodsituatie 

beter te vinden. Kies een plaats waar deze verlichting geen overlast geeft aan de bewoner 
 De kast mag niet in de volle zon worden geplaatst. De beste plek voor de kast is een muur die 

gericht is op Noordwest, Noord of Noordoost. 
o Tip: maak zonwering boven de kast. Dan kan de kast in de zon gehangen worden maar 

staat hij toch in de schaduw 
 De muur/ wand waartegen de kast wordt geplaatst moet zo vlak mogelijk zijn. Bij een ongelijke 

achterwand kan het openen en sluiten van de kast worden bemoeilijkt omdat de kast dan iets 
kan torderen (draaien) waarom klemming van de kap/ klep kan optreden 

 De kast moet onder continu voeding geplaatst worden, dus niet achter een (tijd- of 
bewegings)schakelaar. 

 
Locatie voeding 
Bij het openen van de buitenkast mag er voor de hulpverlener geen enkel risico op een stroomstoot 
zijn. De buitenkast werkt met 24V waardoor hij volkomen veilig is. Zelfs als de kast onder stroom staat, 
is een schok van 24V ongevaarlijk. 
 
Omdat het stroomnet op 220V werkt, is een omvormer/ voeding nodig die de 220V omzet naar 24V. 
Deze voeding mag NOOIT IN de buitenkast orden geplaatst. Immers, dan kan iemand nog steeds een 
schok van 220V krijgen. De voeding MOET dus BUITEN de kast geplaatst worden.   
 
Plaatsing voeding 
De voeding voor deze kast is een voeding die direct op een DIN-rail geklikt kan worden. Dat wil zeggen 
dat deze direct in de DIN-rail van een meterkast geklikt kan worden. Dan is verder alleen bekabeling 
nodig. 
 
Is er in jouw meterkast geen DIN-rail, of wil je de voeding dichter bij de kast plaatsen, dan raden wij 
aan de voeding in een los elektrakastje te plaatsen. In dit kastje kan dan een stukje DIN-rail worden 
geplaatst. Hierop plaats je dan de voeding. Voorbeeld van een waterdicht elektrakastje: 

 
https://www.elektramat.nl/ps1811-16-m-spe-ledige-kst-me180x110x165/ 
 
Tip: voor de ventilatie kan je links en rechts een doorvoergat openen.  
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Installatiehandleiding voor de installateur 
 
Zie ook voorgaande informatie over “Wat wordt er geleverd bij de Aivia buitenkast?” en “Wat moet je 
zelf regelen?”. 
 

Plaatsing 
Keuze locatie 

 De AED moet goed zichtbaar worden opgehangen 
 De kast geeft in het donker knipperend wit licht via de LEDs (let op dat de verlichting geen 

overlast bezorgd voor de bewoners) 
 De kast mag niet in de volle zon worden geplaatst 
 De muur/ wand waartegen de kast wordt geplaatst moet zo vlak mogelijk zijn. Bij een ongelijke 

achterwand kan het openen en sluiten van de kast worden bemoeilijkt omdat de kast dan iets 
kan draaien waardoor klemming van de kap/ klep kan optreden. 

 De kast moet onder continu voeding geplaatst worden, dus niet achter een (tijd- of 
bewegings)schakelaar 

 Om de kast gemakkelijker te kunnen openen is de advieshoogte voor installatie 1.30 meter 
vanaf de grond. 

 
Voeding 
De voeding mag niet in de kast worden geplaatst. Bepaal vooraf hoe en waar de voeding te plaatsen. 
Check bij een niet werkende kast of de polariteit goed is. Het wisselen van de polariteit kan er voor 
zorgen dat de kast wel werkt.  
 
Boorgaten/ boormal 
Het losse karton dat ter bescherming van de kast in de doos zit, daar zit tevens de boormal. 
 
Ingebruikname kast 
Als de vergrendeling open gaat bij het 
intoetsen van de gebruikerscode 0000 of de 
onderhoudscode 1111, en daarna het vinkje,  
is de installatie geslaagd. 
 
Om een eigen gebruikers- en onderhoudscode  
in te stellen: 

 Kast ontgrendelen met de 
onderhoudscode (1111) 

 Kast openen, klep open laten.  
 
Nu kunnen de toegangscodes veranderd worden.  
 
NB: de instellingen voor verwarming én koeling 
staan al goed ingesteld, deze hoeven dus niet 
aangepast te worden.  
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Activeer de AED 
De AED moet geactiveerd worden voor plaatsing van de AED in de kast. De batterij en de AED zijn bij 
aflevering door een stukje plastic van elkaar gescheiden. Volg de instructies op de bijlage “Activeren 
AED”. Als de activatie goed dis verlopen knippert het groene LED lampje (1x per 4 seconden).  
 
Plaatsing van de AED in de kast 

 De verwarming van de Aivia bevindt zich op de bodem én aan de achterkant van de kast. De 
tas moet hierop en hiertegen geplaatst worden. 

 Rechtsachter zit de ventilator opening voor de ontluchting van de kast. Deze mag niet 
geblokkeerd zijn. 

 Plaats de AED zoveel mogelijk naar links in de kast. Zo ka ook het groene knipperende lampje 
van de AED gecontroleerd worden zonder de kast te openen. 

 
Gebruik borgpin en snelbinder 
Bewaar de spaakvormige borgpin buiten de kast. Bij eventuele stroomuitval kan hiermee de slotpin 
handmatig worden opengeschoven. De snelbinder zorgt ervoor dat de AED stevig in de kast staat, 
maar is niet noodzakelijk. 
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Informatie voor de eigenaar/ beheerder 
 
Controle installatie kast 

 Kan de kast geopend worden met  de gebruikerspincode? 
 Kan de kast geopend worden met de beheerderspincode? 
 Sluit het slot van de kast nadat de kap is gesloten? 

o 3x JA: de kast is goed geïnstalleerd. 
 
Controle plaatsing AED in de kast 

 Is het groene knipperende lampje zichtbaar, zonder dat de kap geopend hoeft te worden? 
 Hangt/ staat de AED zoveel mogelijk naar links? 
 Is de AED zo dicht mogelijk bij het verwarmingselement geplaatst? De Snelle Interventiekit 

hangt dus niet onder of achter de kast?  
o 3x JA: de AED is goed in de kast geplaatst 

 
Controle werking verwarmingskast 
De Aivia kast heeft LED lampjes die aangeven of alles goed gaat. De LEDs knipperen in het donker wit, 
zodat de kast goed te vinden is. De LEDs kunnen ook ROOD knipperen, dit is soms een waarschuwing 
en sms een alarm. In onderstaande tabel staan 5 opties: 
 

Aantal flitsen Oorzaak Oplossing 

1 Defect geheugen Neem contact op met ProCardio 

2 Instelling verloren De Aivia opnieuw instellen 

3 Probleem met de temperatuursensor Neem contact op met ProCardio 

4 Temperatuur alert Dit is geen storing. Dit betekent alleen dat 
de buitentemperatuur onder de 5 °C of 
boven de 40 °C is. Fabrieksinstelling. 

Continu/ 
voortdurend 

De deur van de kast is open Sluit de deur. 

 
Wanneer het temperatuuralert niet gewenst is, kan de temperatuurwaarschuwing worden aangepast. 
Neem daarvoor contact met ons op. 
 
Controle werking AED 

 Als het groene lampje om de 4 seconden een flits geeft, is de AED stand-by en is alles in orde. 
 Als het lampje continue brand is de AED de dagelijkse zelftest aan het doen. Hierna zal het 

lampje weer groen gaan knipperen, of zal de AED in storing gaan, en een geluidssignaal geven 
(een piep elke 4 seconden, 90dB).  

o Als de AED gaat piepen, open dan de kast, neem de AED uit, open de tas en druk op 
het knipperende blauwe knopje. De AED zal in het Nederlands vertellen wat er aan de 
hand is. Bel hierna ProCardio. 
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Afsluiten kast 
Na controle van de AED in de kast zoals hierboven omschreven: 
Sluit de kast door de klep dicht te doen. De pin van het slot zal de kast automatisch vergrendelen. 
 
NB: schrijf voor het afsluiten van de kast de volgende gegevens op: 

 Serienummer AED 
 Vervaldatum electroden van de AED 
 Serienummer kast 

 
Je hebt deze informatie nodig wanneer je de AED gaat aanmelden bij het oproepnetwerk. 
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