HeartSine Gateway
MET LIFELINKCENTRAL™

HeartSine Gateway maakt het mogelijk
om eenvoudig op afstand informatie
te verkrijgen van één of meerdere HeartSine AED’s.
Bij integratie in een HeartSine Samaritan PAD 350P, 360P of 500P communiceert de HeartSine
Gateway via wifi met LIFELINKcentral™ AED-programmabeheerder of het LIFENET® systeem,
de resultaten van de wekelijkse AED-zelftest, inclusief of de AED-batterij leeg is.

Draadloze verbinding

Zelfcontrole

Eenvoudig inzicht in de status van uw AED
		Verbonden

Achterwaarts compatibel

Lage eigendomskosten

Gemaakt voor u
Achterwaarts compatibel

Communiceert via wifi met LIFELINKcentral AED 		

Compatibel
	
met HeartSine SAM 350P, SAM 360P en SAM

Program Manager of LIFENET System om AED’s op

500P AED’s vanaf het productiejaar 2013, of geleverd als

één of meerdere locaties te beheren.

onderdeel van de HeartSine Connected AED-oplossing.

		LIFELINKcentral AED Program Manager
		
Bewaakt AED-programmabeheer en volgt de gereedheidsstatus van de AED, Pad-Pak™ expiraties, CPR/

Gemakkelijk in te stellen
		Eenvoudige en probleemloze installatie met de
HeartSine Gateway-configuratietool.

AED-trainingscertificaten en meer. Het LIFELINKcentral
AED-programmabeheer is tevens beschikbaar voor
het beheer van uw LIFEPAK CR2 AED’s.

Eenvoudig in onderhoud
		Werkend op eigen kracht

		Zelfcontrole
		Bewaakt onafhankelijk zijn eigen gereedheid, stuurt

		Behoudt de levensduur van de AED-batterij omdat die
op eigen kracht werkt met kant-en-klare batterijen.

e-mailwaarschuwingen wanneer deze een laag
batterijvermogen bereikt of buiten het operationele
temperatuurbereik is.

		Bescherming in moeilijke omgevingen
		Biedt dezelfde vrijwel ongeëvenaarde bescherming
tegen stof en water als de AED.
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Technische specificaties

Besturingselementen
Aan/uit-knop:		

Indien uitgeschakeld en zes seconden ingedrukt gehouden, gaat de HeartSine Gateway naar de 		
instelmodus; en indien ingeschakeld en ingedrukt, wordt het handmatig inchecken gestart..

Verbindingen
Gegevenspoortconnector:

Verbindt de HeartSine Gateway met de HeartSine AED.

Micro-USB poort: 		

Schakelt de verbinding met de Saver EVO™ software via een Micro USB-kabel in.

Gebruikersinterface
Statusindicator: 		

Geeft informatie over de status van de HeartSine Gateway.

Verwijderingstool: 		

Koppelt de HeartSine Gateway los van de HeartSine AED.

Fysieke kenmerken
Met geïnstalleerde batterijen
Grootte:			

17 cm x 7 cm x 5 cm (6,69 in x 2,76 in x 1,97 in)

Gewicht: 		

1,285 kg (2.83 lb)

Milieu
Bedrijfs-/standby-temperatuur: 	0 °C tot 50°C (32°F tot 122°F)
Transporttemperatuur: 	-10°C tot 50°C (14°F tot 122°F) tot twee dagen. Als het apparaat bij een temperatuur lager dan 0°C

(32°F) wordt bewaard, moet het ten minste 24 uur voor gebruik worden teruggebracht naar een
omgevingstemperatuur tussen 0°C en 50°C (32°F en 122°F)
Relatieve luchtvochtigheid:

5% tot 95% niet-condenserend

Behuizing: 		

IEC 60529 IP56

Hoogte: 			

0 tot 4572 meter (0 tot 15.000 voet)

Schok: 			

MIL-STD 810F: 2000 methode 516,5 procedure 1

Trilling: 			

MIL-STD 810F: 2000 methode 514,5 procedure 1 categorieën 4 & 7

EMC: 				

IEC 60601-1-2

Batterij
Type: 				

CR123A 3V, Niet-oplaadbaar

Typenummer: 		

6205

Aanwijzing IEC: 		

CR 17345

Hoeveelheid: 		

Vier

Gewicht (per batterij): 		

17 g

Systeem: 		

Lithium mangaandioxide / organische elektrolyt

UL-herkenning: 		

MH 13654 (N)

Nominale spanning (per batterij): 3V
Normale capaciteitsbelasting:

100 Ohm, bij 20°C, 1550 mAh omlaag tot 2V

Volume: 		

7 cm (0,43 in3)

Communicatie
Draadloze 802.11 b/g/n gegevensoverdracht naar LIFELINKcentral AED-programmabeheerder of LIFENET-systeem. USB-verbinding
met Saver EVO software via Micro USB-poort.

Compatibiliteit
Compatibel met alle HeartSine samaritan PAD-modellen geproduceerd in of na 2013 (met een serienummer begint met ‘13’ of hoger).

Garantie
2 jaar beperkte garantie.
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