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Cabina mural 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

La cabina de paret AIVIA “S” 
s’ha desenvolupat per a col.locar el desfibril.lador
i per a la seva instal.lació en interiors.

 
La cabina AIVIA “S” està formada por dues parts 
ben diferenciades: la frontal, de policarbonat,
i la carcassa d’ABS. Aquests materials són utilitzats
en molts sectors per la seva resistència i durabilitat. 

L’accés al DEA està protegit per adhesius de segellat
d’apertura.
 
A la part frontal figura la cadena de supervivència
i els pictogramas explícits sobre la seva utilització.

Dimensions:
A = 400 mm, A = 341 mm, P = 198 mm

Pes = 1,5 kg



DESFIBRIL.LADOR

www.cardioprotectpoint.com

• Comprovar si la víctima està conscient i si respira.
• Demanar ajuda a les persones que hi ha a la vora i trucar al telèfon 

d’emergències 112.
•  Agafeu el des�bril·lador (DEA), premeu         i aneu seguint les indicacions 

de la locució.
•  El primer pas és descobrir el pit de la víctima.
•  Agafeu els pegats (els elèctrodes), desenganxeu-los i col·loqueu-los 

sobre el tors de la persona afectada: un a la part dreta, sobre el pit; 
l’altre al costat esquerre, per sota el pit, a la zona de les costelles.

• Quan l’aparell ens ho indiqui, ens hem d’apartar de la víctima per tal que 
el DEA doni la descàrrega elèctrica.

•  Si la persona recupera la consciència, només ens queda esperar els 
serveis mèdics. Si no és així, el DEA seguirà indicant-nos els passos que 
cal seguir. 

SEM

En cas d’utilització del des�bril.lador o de qualsevol incidència, truqueu immediatament
als tels. 977 704 897 o 618 106 798
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Cabina mural ARKY
per a ús interior
 PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

Detall instal.lació interior amb retolació.

La cabina metàl.lica ARKY és una vitrina d’ús interior molt resistent que ofereix
un aspecte ideal per a integrar-se en edificis d’oficines i espais públics en general.

Disposa d’un potent sistema d’alarma acústica que permet activar-la o desactivar-la
amb comoditat en funció d’allò que es prefereixi.

Està fabricada en un metall lacat en blanc i amb un tirador d’alumini.

Es completa amb el nostre sistema de retolació tant interior com exterior, que reforça
la seva presència i indica la cadena de supervivència i els pictogrames explícits
sobre la seva utilització cas d’urgència.

Dimensions:
A = 380 mm, A = 380 mm, P = 200 mm
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Cabina mural ARKY (exterior) 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

La cabina de paret
“ARKY exterior”
permet ubicar el desfibril.lador
tant a interiors com exteriors.

Està fabricada en poliestirè resistent als impactes i 
es pot equipar amb calefacció (opcional) depenent 
de la seva ubicació.

És 100% resistent a l’aigua i garanteix una protecció 
total del DEA a cops i a inclemències metereològi-
ques o situacions derivades de l’entorn (agents quí-
mics, brutícia, humitat...)

Característiques

Fabricada en poliestirè.
100% resistent a l’aigua.
Amb tancament d’acer inoxidable.
Interior d’alumini.

Dimensions

Interior: 320 x 280 x 180 mm
Exterior: 400 x 340 x 200 mm

Opcions

Alarma acústica
Calefacció  (24V)

Detall
tancaments



jardí 13-15  43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com

Cabina mural AIVIA 100 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

La cabina de paret AIVIA 100 disposa d’alarma,
no necessita cap pre-instal.lació i permet ubicar el desfibril.lador
tant a interiors com a exteriors.

L’AIVIA 100 pot instal.lar-se tant a l’interior com a l’exte-
rior d’edificis.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials
de grans resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els 
pictogramas explícits sobre la seva utilització.

Característiques

Il.luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que 
detecten el nivell de llum.

L’accés al DEA està precintat amb fils de segellat d’un 
únic ús.

L’apertura de la coberta dispara de forma automàtica una 
alarma visual de LED i una alarma sonora de 90 dB/1m.

S’alimenta amb piles (4 x LR20 incloses) i tot i que ha estat 
dissenyada prioritàriament per a interiors, suporta l’ús 
exterior en llocs sense temperatures extremes i protegits 
de les inclemències metereològiques. 

Dimensions:  A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
  Pes = 3,5 kg



jardí 13-15  43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com

Cabina mural AIVIA 200 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

La cabina de paret AIVIA 200
permet ubicar el desfibril.lador
tant a interiors com a exteriors.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós 
materials de gran resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i 
els pictogramas explícits sobre la seva utilització.

Característiques

Il.luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds 
que detecten el nivell de llum.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una 
altra de sonora s’activen a l’apertura de l’AIVIA.

La calefacció, necessària per a usos exteriors, està 
connectada a un sensor de temperatura y s’activa en 
el moment en què s’arriba a l’umbral de temperatura 
de 10ºC.

Una alarma visual indica les anomalies de tempera-
tura.

La ventilació del compartimient DEA redueix les 
temperatures elevades de l’interior, per això és obli-
gatori que la instalació de l’AIVIA es faci a zones amb 
ombra per tal d’evitar l’efecte hivernacle provocat 
pels raigs del sol.

Dimensions:  A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
  Pes = 3,5 kg

Corretja de subjecció Punts de fixació a la paret
Calefacció
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Cabina mural AIVIA 220 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

Amb connexió a
tel. d’emergències 112

La cabina de paret AIVIA 220
permet ubicar el desfibril.lador
tant a interiors com exteriors.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials
de grans resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els 
pictogramas explícits sobre la seva utilització.

Característiques

Il.luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que 
detecten el nivell de llum.

La línia de telèfon que suporta l’AIVIA és de tipus analògi-
ca (RTB). Pot ser exclusiva o compartida.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra 
de sonora s’activen a l’apertura de l’AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a usos 
exteriors) està connectada a un sensor de temperatura y 
s’activa en el moment en què s’arriba a l’umbral de tem-
peratura de 10ºC.

Una alarma visual indica les anomalies de temperatura i 
de telefonia.

La ventilació del compartimient DEA redueix les tempera-
tures elevades de l’interior, per això és obligatori que la 
instalació de l’AIVIA es faci a zones amb ombra per tal 
d’evitar l’efecte hivernacle provocat pels raigs del sol.

Dimensions:  A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
  Pes = 3,5 kg

Corretja de subjecció Punts de fixació a la paret
Calefacció
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Cabina mural AIVIA 220 GSM 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

Amb connexió a
tel. d’emergències 112
NO ES NECESSARI DISPOSAR
DE LÍNIA TELEFÒNICA

La cabina de paret AIVIA 220 GSM
permet ubicar el desfibril.lador
tant a interiors com exteriors.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials
de gran resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els 
pictogramas explícits sobre la seva utilització.

Il.luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que 
detecten el nivell de llum.

La línia de telèfon que suporta l’AIVIA 220 GSM funcio-
na amb una targeta SIM subministrada pel client. 
Aquesta cabina permet trucat directament al telèfon 
d’emergències 112,  i dóna l’opció de trucada a un segon 
telèfon en el cas de no ser possible comunicar amb el 
primer, per a poder informar de manera immediata del 
lloc i de les circumstàncies de l’accident. 

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra 
de sonora s’activen a l’apertura de l’AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a usos 
exteriors) està connectada a un sensor de temperatura y 
s’activa en el moment en què s’arriba a l’umbral de tem-
peratura de 10ºC. La ventilació del compartiment DEA 
redueix les temperatures elevades de l’interior, tot i això 
és obligatori que la instalació de l’AIVIA es faci a zones 
amb ombra per tal d’evitar l’efecte hivernacle provocat 
pels raigs del sol.

Dimensions:  A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
  Pes = 3,5 kg

Corretja de subjecció Punts de fixació a la paret
Calefacció
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Cabina mural AIVIA 300 
PER A DESFIBRIL.LADORS (DEA)

Amb totes
les característiques
d’AIVIA VIGILANCIA
i FOTO CONTROL

Connexió red Ethernet.
Control estat DEA.
Per a ús interior
i exterior.

Es compon de dues parts ben diferenciades: la 
porta de policarbonat (tractament anti-UV) transpa-
rent, i el suport ABS (UL-V0) verd (RAL 6024), 
d’acord amb la norma internacional ISO3864 que 
defineix els codis de colors en emergències.

Característiques:

Il.luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb 
leds que detecten el nivell de llum.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una 
altra de sonora que s’activen a l’apertura de 
l’AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a 
usos exteriors) està connectada a un sensor de 
temperatura y s’activa en el moment en què s’arri-
ba a l’umbral de temperatura de 10ºC.

Connexió de xarxa local (LAN) Ethernet (compati-
ble IP V4, IV V6).

Programa informátic para la configuració de 
l’AIVIA, que permet introduir els paràmetres neces-
saris per a connectar-la a la xarxa local.

Comunicació entre l’AIVIA i el servidor AIVIANet 
de tipus http.

Control permanent de l’estat del DEA gràcias al 
sensor òptic específic a cada marca i model de 
DEA.

Transmissió automàtica i immediata de les alertes 
y alarmes al servidor AIVIANet en cas d’utilització 
o mal funcionament.

Enviament automàtic de correus electrónics d’aler-
ta o informació a usuaris predefinits.

Mides: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
 Pes = 3,5 kg

Objectiu amb infra-roigs
que permet fer fotografies
en el moment de l’obertura
i l’extracció del DEA.
Les fotos són enviades
al servidor AIVIAnet.
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Per a ús interior
i exterior.

Cabina mural AIVIA 320 
PER A DESFIBRIL.LADORS (DEA)

Amb totes
les característiques
d’AIVIA VIGILANCIA,
FOTO CONTROL
i amb connexió a
tel. emergències 112

Es compon de dues parts ben diferenciades: la 
porta de policarbonat (tractament anti-UV) transpa-
rent, i el suport ABS (UL-V0) verd (RAL 6024), 
d’acord amb la norma internacional ISO3864 que 
defineix els codis de colors en emergències.

Característiques:

Il.luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb 
leds que detecten el nivell de llum.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una 
altra de sonora que s’activen a l’apertura de 
l’AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a 
usos exteriors) està connectada a un sensor de 
temperatura y s’activa en el moment en què s’arri-
ba a l’umbral de temperatura de 10ºC.

Connexió de xarxa local (LAN) Ethernet (compati-
ble IP V4, IV V6).

Programa informátic para la configuració de 
l’AIVIA, que permet introduir els paràmetres neces-
saris per a connectar-la a la xarxa local.

Comunicació entre l’AIVIA i el servidor AIVIANet 

de tipus http.

Control permanent de l’estat del DEA gràcias al 
sensor òptic específic a cada marca i model de 
DEA.

Transmissió automàtica i immediata de les alertes 
y alarmes al servidor AIVIANet en cas d’utilització 
o mal funcionament.

Enviament automàtic de correus electrónics d’aler-
ta o informació a usuaris predefinits.

Mides: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm

Objectiu amb infra-roigs
que permet fer fotografies
en el moment de l’obertura
i l’extracció del DEA.
Les fotos són enviades
al servidor AIVIAnet.
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Suport BORNAVIE 
PER A DESFIBRIL.LADORS DEA

La solució idònia
quan no és possible
la instal.lació de la vitrina
en una paret

Fabricat amb alumini i epoxi pintat en color 
verd RAL 6024 (color estàndard de senyalitza-
ció d’emergència ISO 3864), ésa dequat per a 
entoprns restrictius i corrosius.

Bornavie té a la part inferior un bloc d’alimen-
tació estanc que inclou un convertidor de 
220/24 V i una presa de corrent estandard 
europea de 220 V.

Els suports es lliuren per defecte amb vinils 
de conformitat amb las normes de l’ERC y de 
l’ILCOR, tot i que Cardio Protect pot persona-
litzar el tòtem amb retolació que inclou el 
protocol d’actuació i el logotip de l’empresa, 
ajuntament o institució.

Característiques:

Alumini AG3 5754H111 20/10 amb una base 
de 80/10
Altura: 164 cm
Ample: 40 cm
Profunditat: 22 cm
Pes: 13 kg
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