
LIFEPAK CR2 =
Altijd incl. LIFELIN

K BASIC

GRATIS LIFELIN
K BASIC (indien connectie m

et w
ifi en/of 3G), dan heeft u:

- 24/7m
onitoring van de AED

- reëel tim
e zicht voor am

bulances en ziekenhuizen in de data van de AED
- kan bericht zenden bij inzet van de AED naar de am

bulance en het ziekenhuis
- plattegrond m

et de locaties van de AED’s
- bericht van de AED naar de contactpersoon als er iets in de status veranderd 
  (batterij leeg, elektroden geen connectie ed.)
- dashbord m

et de actuele status van de aangesloten AED’s
- bericht als de AED gebruikt w

ordt (inzet bij een slachtoffer)
- geen m

anuele inspectie nodig
- softw

are updates op afstand.

N
ooit m

eer een verouderde AED of een AED die niet w
erkt.

- 3G – extra - track&
trace,  gegarandeerd 24/7 w

ereldw
ijd connected ook als w

ifi uitvalt.
- LIFELIN

K ADVAN
TAGE – extra gratis vervanging batterij en elektroden bij inzet en vervaldatum

Is er 24/7 een W
iFi 

verbinding op de locatie 
van de AED aanw

ezig?

Advies=
LIFEPAK CR2 3G
N

odig voor continu 
connectie m

et LIFELIN
K

Advies=
LIFEPAK CR2 W

iFi of 3G
N

odig voor continu 
connectie m

et LIFELIN
K JA

N
EE

3G
 SIM

 abonnem
ent nodig

Voordeel W
ifi: 

G
EEN

 3G
 SIM

 abonnem
ent 

nodig

LIFEPAK CR2 incl. LIFELIN
K BASIC =

- Voordeel voor de eigenaar:
-

m
onitoring van de AED 24/7

- 
ontvangst van bericht naar de contactpersoon als er iets in de status veranderd
(batterij leeg, elektroden geen connectie ed.)

- 
dashbord m

et de actuele status van de aangesloten AED’s
- 

bericht als de AED gebruikt w
ordt(inzet bij een slachtoffer)

- 
geen m

anuele inspectie nodig
-

softw
are updates op afstand. 

- 
extra bij 3G – track&

trace. 
-

extra bij 3G – gegarandeerd 24/7 w
ereldw

ijd connected ook als w
ifi uitvalt.

N
ooit m

eer een verouderde AED of een AED die niet w
erkt.

- Voordeel voor RN
A:

-
m

onitoring van de AED 24/7
- 

reëel tim
e zicht voor am

bulances en ziekenhuize in de data van de AED
- 

kan bericht zenden bij inzet van de AED naar de am
bulance en het zieken huis

- 
plattegrond m

et de locaties van de AED’s
- 

ontvangst van bericht als er iets in de status veranderd
- 

dashbord m
et de actuele status van de aangesloten AED’s

- 
bericht als de AED gebruikt w

ordt
- 

 24/7 w
ereldw

ijd connected ook als w
ifi uitvalt. De stichting w

eet altijd reëel tim
e als er een inzet van de AED is.

Aanschaf LIFEPAK CR2

Extra bij 3G
 SIM

 abonnem
ent = track&

trace functie
                                                          gegarandeerd 24/7 connected 


