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TYTUŁ: Alkomat Lion AlcoBlow kalibracja alkomaty-slask.pl

CENA: 1279,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Serwis Polskie Centrum Wzocowania (.:
nij98k :.)
  Adres: Klecińska 125 (Wrocławski Park
  Miasto: Wrocław
  Województwo: dolnośląskie
  Telefon: 519388221
                

OPIS:

Alkomat policyjny AlcoBlow® to szybkie, niezawodne i proste w obsłudze urządzenie do pomiaru trzeźwości. Waży ok. 300 g, dzięki
czemu jest niezwykle poręczne. Alkomat ten jest bezkontaktowy. Pozwala zbadać wiele osób w krótkim czasie, dlatego często jest
wykorzystywany w pracy policji. Czas przygotowania do pracy to zaledwie 5 sekund. Tyle samo czasu zajmuje przeprowadzenie samego
pomiaru. Dzięki niemu mundurowi mogą szybko przetestować pod kontem obecności alkoholu w organizmie dużą grupę ludzi. Kierowcy
często są poddawani kontroli gdy stoją w korku lub na światłach. Urządzenie to jest też stosowane w zakładach pracy.

Zalety alkomatu FiTAlco AlcoBlowUrządzenie posiada Dwa tryby pracy, dostępny na alkomaty-slask.pl

Aktywny – Osoba wydychając powietrze uaktywnia układ pobierania próbki. Następnie alkomat analizuje stężenie alkoholu i wyświetla
wynik.

Pasywny – jest on uruchamiany przyciskiem PASSIVE – Tryb ten jest wykorzystywany gdy policjant chce zbadać osobę, która z jakiegoś
powodu nie może lub nie chce dostarczyć próbki powietrza. Tryb pasywny pozwala też na zbadanie zawartości pojemników z płynami.
Jeśli funkcjonariusz podejrzewa, że w pojemniku znajduje się alkohol, to alkomat policyjny AlcoBlow® rozwieje wątpliwości.

Kolejną zaletą urządzenia jest prostota użytkowania. Alkomat został wyposażony w dwa wyłączniki oraz dwa trójkolorowe wskaźniki LED,
które w czytelny sposób informują o stanie trzeźwości osoby badanej. Pokazują również granice stężenia alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Analizator wydechu posiada wytrzymałą obudowę, która jest odporna na uszkodzenia. Alkomat jest również odporny na niekorzystne
warunki pogodowe.

FiTAlco AlcoBlow posiada wysokiej klasy sensor elektrochemiczny, który sprawia, że pomiary przeprowadzane tym alkomatem są
niezwykle precyzyjne. Analizator wydechu na jednym komplecie baterii pozwala na wykonanie do 5000 pomiarów. Urządzenie dzięki
temu, że pomiary przeprowadzane są bez użycia ustnika jest bardzo ekonomiczne. FiTAlco AlcoBlow działa doskonale w różnych
warunkach pogodowych. Można nim przeprowadzać pomiary w temperaturze od -5 do 40 stopni Celsjusza. Dodatkowo do zestawu
dołączone zostało wytrzymałe etui ochronne.
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