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Specifikace

Detektor alkoholu

CA 1000

Kompaktní, přesný, spolehlivý,
elegantně vypadající a snadno ovladatelný
CA 1000 můžete použít všude, kde je potřeba
provádět prevenci užívání alkoholu

Rozměry: 7,7 cm x 5,2 cm x 1,4 cm
Hmotnost: 54 g včetně baterie
Typ senzoru: Advanced Semiconductor Oxide Sensor
Čas přípravy k měření: 20 sec.
Čas reakce: 4 sec.
Doba regenerace: 30 sec.
Baterie: 2 x 1,5V AAA alkalická
Rozsah měření: 0,0 – 0,8 promile
Provozní teplota: +10 – + 40 oC
Přesnost: 0,10 promile na 1,00 promile
Kalibrace: doporučuje se při běžném používání
po 6 – 12 měsících, případně po cca 600 měření
Životnost senzoru: cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát: CE
Záruka: 2 roky

Digitální Detektor alkoholu
Specifikace
Rozměry: 8,9 cm x 3,0 cm x 1,7 cm
Hmotnost: 43 g včetně baterie
Typ senzoru: MEMS
Čas přípravy k měření: 20 sec.
Čas reakce: 4 sec.
Doba regenerace: 1 min.
Baterie: 2 x 1,5V AAA alkalická
Životnost baterie: cca 800 měření
Rozsah měření: 0,0 – 1,0 promile
Provozní teplota: +15 až + 30 oC
Přesnost:0,2 promile na 1,0 promile
Kalibrace: provádí uživatel
Životnost detektoru: cca 1500 měření
Certifikát: CE
Záruka: 2 roky

SafeMate

Kompaktní, miniaturní velikosti
a snadno ovladatelný
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Specifikace
Rozměry: 5,7 cm x 3,4 cm x 1,3 cm
Hmotnost: 20 gramů
Typ senzoru: MEMS
Čas přípravy k měření: 10 sec.
Čas reakce: 3 sec.
Baterie: 1 x 1,5V AAA alkalická
Životnost baterie: cca 200 měření
Rozsah měření : 0,0 – 1,0 promile
Provozní teplota: +15 – + 30oC
Přesnost: 0,2 na 1,0 promile
Životnost detektoru: cca 1000 měření
Certifikát: CE
Záruka: 2 roky
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Detektor alkoholu
SafeDrive

Obsah balení:
CA2000 – digitální detektor alkoholu
Alkalická 9V baterie
5ks náustků
cigaretový JACK pro použití v autě
pouzdro

poměr

Rozměry: 12 cm x 6,0 cm x 2,5 cm
Hmotnost: 200 g včetně baterie
Typ senzoru: Advanced Semiconductor
Oxide Sensor
Čas přípravy k měření: 20 sec.
Čas reakce: 4 sec.
Doba regenerace: 30 sec.
Baterie: 9V alkalická
Životnost baterie: více jak 300 měření
Rozsah měření: 0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota: +10 – + 40 oC
Přesnost: 0,10 promile na 1,00 promile
Napájení: 9V baterie, cigaretový JACK pro použití
v autě
Kalibrace: doporučuje se při běžném používání
po 6 – 12 měsících, případně po cca 600 měření
Životnost senzoru: cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát: CE
Záruka: 2 roky
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Specifikace

Digitální detektor alkoholu

CA 2000

Kompaktní, přesný, spolehlivý,
elegantně vypadající a snadno ovladatelný
CA 2000 můžete použít všude, kde je potřeba
provádět prevenci užívání alkoholu
Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile
Rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace

Digitální detektory alkoholu

Specifikace
Rozměry: 12,7 cm x 6,6 cm x 3,3 cm
Hmotnost: 255 g včetně baterií
Typ senzoru: Fuel Cell
Čas přípravy k měření: 10 sec.
Čas reakce: 3 sec.
Doba regenerace: 3 - 25 sec.
Baterie: 4 x AA (1,5V) alkalická
Životnost baterií: více jak 5000 měření
Rozsah měření: 0,0 – 6,0 promile
Provozní teplota: 0 – + 40 oC
Přesnost: +/- 5%
Kalibrace: doporučuje se při běžném používání
po 6 – 12 měsících
Životnost senzoru: neomezena
Certifikát: CE
Záruka: 2 roky
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FC Series
FC 10
FC 10 Plus
FC 20
FC 20 Kit
Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 6,0 promile
Rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace

FC Series

– Velký LCD displej
- Automatické podsvícení disleje
- Grafické zobrazení síly vdechovaného vzduchu
a obsahu alkoholu v průběhu měření
- Automatické vypnutí
- Zobrazení poslední naměřené hodnoty
– Automatický test – kontrola síly dechu
a objemu vdechnutého vzduchu
- Manuální test – použití při potížích
s dechem - astma
– Počítadlo provedených měření
– Připojení k PC – diagnostika

FC 10 Plus umožňuje:
- Pasivní test - možnost použití bez náustků

FC 20 Kit
- Rozšířen o tiskárnu na termopapír,
případně samopropisovací papír 3 kopie
Obsah balení kufříku:
FC 20
4 ks 1,5V AA baterie
propojovací kabel
tiskárna s dobíjecí baterií
dobíječka pro tiskárnu
10 ks náustků

FC 20 je rozšířen o tyto funkce:
–
-

Paměť na 500 měření rozšiřitelná na 1500
Připojení k počítači, možnost tisku na tiskárnu
Reálný datum a čas
Nastavení automatického vypnutí
Nastavení kontrastu displeje
Omezení manipulace heslem
Nastavení kalibračního intervalu
Nastavení ID testované osoby
Software pro komunikaci s PC, přenos dat
a následná archivace, tisk naměřených hodnot

Náustky
Vzhledem k tomu, že cena originálních náustků je neúměrně vysoká,
máme zajištěnu vlastní výrobu v ČR z hygienicky nezávadného
materiálu (polypropylen).
Provedení a výrobní postup je chráněn jako průmyslový vzor.

Skupinové balení – 50 ks

Balení každý samostatně

Kalibrace
Kalibraci detektorů provádíme pomocí simulátoru alkoholu
v dechu (Alcohol breath test simulator).
Zařízení je navázáno na etalony Českého metrologického institutu
Ke každému detektoru je po kalibraci vydán Kalibrační protokol.

Servis
Na všechny detektory zajišťujeme záruční a pozáruční servis.
Čidlo detektoru CA 1000/2000 jsme schopni na počkání vyměnit.
Veškeré pracovní postupy jsou prováděny na základě materiálů poskytnutých výrobcem.
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