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DOKUMENTATION TIL FORUDINSTALLERING AF AIVIA TIL 
VÆGMONTERING  

 
 
 

• Aivia må aldrig installeres, så den er udsat for di rekte sollys. De risikerer at udsætte defibrillator en for ekstreme temperaturer.  
• Aivia strømfødes med meget lav spænding aht. sikkerheden for mennesker (Aivia 100 får strøm fra 4 LR20-batterier). 
• Installationen og de elektriske indgreb skal opfylde de i installationslandet gældende regler. 

 
• Pyrescom SAS fralægger sig ethvert ansvar for mangl ende overholdelse af de angivne forskrifter. 
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FASTGØRELSE TIL UNDERSTØTNINGEN STRØMFORSYNING 
(Alle modeller undtagen Aivia 100 ) 

TELEFONI 
(Aivia 220 230 320 330 ) 

 
• Installationen af Aivia skal foretages af en person, som har de 

nødvendige faglige kompetencer, og skal overholde Bornavie-
charteret. 

 
• Sørg for, at understøtningen er pålidelig. 

Monteringen skal tilpasses til den type understøtning, hvorpå 
Aivia fastgøres. 

 
• Lad arbejdsområdet til montering af Aivia være frit som angivet 

ovenfor. 
 
• Hvis Aivia installeres på offentlig vej eller på et 

gennemgangssted, skal der være et gulvareal (hævet belægning) 
eller en søjle med henblik på overholdelse af bekendtgørelse af 
15. januar 2007 "Tekniske forskrifter for det offentlige vejnets 
tilgængelighed" § 6-D. 

 
• Boreskabelonen leveres sammen med emballagen til Aivia. 

Den forefindes ligeledes i dokument A-DPM-GABARIT. 
 
• Aivia-montagen skal kunne understøtte en mindstebelastning på 

20 kg. 

 

STRØMFORSYNINGSENHED: 
Den skal være ekstern i forhold til Aivia, den må a ldrig placeres inde i Aivia. 
 

Strømforsyningsenheden skal udgøres af: 
• En stang til fordeling af jord. 
• En strømafbryder ved overgang i jordkabel 6 A/30 mA. Komponent til beskyttelse og inddeling af materiellet i 

afsnit. 
• En strømforsyning * 24 V DC/75 W, KLASSE I (TT-system). 

• Strømforsyningen skal have en kilde med begrænset kraft. 
• Dens primære tilslutning skal omfatte fase, nul og jord. 
• Det maksimale fald i sekundærspændingen ved fuld belastning må ikke overstige 2 %, altså 23,5 V ved 

Aivia-konnektoren. 
• Indholdet af strømforsyningsenheden skal beskyttes mod støv, vand og ventileres**. 
• Kabelføringen til strømforsyningsenheden skal opfylde de i installationslandet gældende regler. 

 

TBT-KABEL : 
• Type U1000R2V. 3 isolerede kappebeklædte ledere, tværsnit på 1,5 mm², maksimum længde 10 meter. 
 

• Brug det røde eller brune kabel til de +24 V. 
• Brug det sorte eller grå kabel til 0 V. 
• Brug det grønne/gule kabel til hovedjordforbindelsen. 

Kun de Aivia, som er tilsluttet RTC-telefonnettet, skal absolut tilsluttes hovedjordforbindelsen.  
 
*   Anbefalet strømforsyning: PYRESCOM C_AL/DR75-24. 
** Naturlig eller tvungen konvektion i forhold til dens omgivelser og varmeevnerne ved maksimal funktion. 

 
• Analogt RTC*:  Direkte eller på en intern linje via et 

telefonomstillingsbord. 
Kabeltype: 4 telefonpar. 

 
• GSM*: Kontroller på stedet, at den forventede operatør har 

netdækning. 
 
 
 
* Abonnementer for kundens regning. 

INTERNETADGANG 
(Aivia 300 310 320 330 ) 

 
• Lokalt Ethernet*:  Med adgang til internettet. 

Protokol HTTP port:80. 
Kabeltype: 1 Ethernetkabel CAT5 FTP eller bedre. 

 
• GPRS*: Kontroller på stedet, at den forventede operatør 

har netdækning. 
 
 
 
* Abonnementer for kundens regning. 

 

Arbejdsområde til montering af Aivia 
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*Efterlad 50 cm i reserve ved udgangen af kapperne. 

: Fikseringshuller. 

: Fødekabel*. 

: Telefonkabel*. 

: Ethernetkabel*. 

Lysnet 
230 V AC/50 Hz 

STRØMFORSYNINGSENHED 

TBT-KAB EL 

Strømfor-
syning 

24 V DC/75 W 
KLASSE I 


