
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Dwa tryby operacyjne: aktywny i pasywny 
Zakres pomiaru: 0 do 0,5 promila BAC 
 
Dokładno ść 
Maksymalny bł ąd odczytu: 
0 do 1 promila = +/- 0,05 promila 
1 do 2 promili = +/- 5% mierzonej warto ści 
Powy Ŝej 2 promili = +/- 10% mierzonej warto ści 
 
� Optymalne warunki eksploatacyjne: 

Temperatura pracy: -5 do 50 stopni C 
Temperatura składowania: -20 do 60 stopni C 

� Rekomendowana temperatura składowania (sensor): 0 d o 25 stopni C 
� Ciśnienie: 600 do 1400hPa 
� Wilgotno ść: 20 do 98% 
� Objętość minimalna próbki: 1,2 l standard (mo Ŝliwo ść optymalizacji) 
� Zasilanie: 4xR6 (AA), akumulatory 
� Minimalna liczba pomiarów bez konieczno ści doładowania: 1600 
� Port przeka źnikowy: RS232 (mo Ŝliwo ść podł ączenia PC lub drukarki) 
� Wymiary: 190x61x38mm, waga: 275g z bateriami 
� Gotowo ść do u Ŝycia po: wł ączeniu = 5 sekund, pomiarze 0 promili = 3 sekundy,  

pomiarze  1promila =  5sekund 
� Rodzaj sensora: elektrochemiczny E100 
� Zakłócenia czuło ści: brak wpływu innych wydychanych substancji 
� Gniazdo ustnikowe: zale Ŝnie od rodzaju ustnika (D lub S) 
� Ustniki: jednorazowe D lub S 
� Wyświetlane jednostki: promile, %, nanog/100ml, nanog/ l, mg/l, g/100ml, 

mg/100ml, PAF, PAWF – wszystkie powszechnie stosowa ne 
� UŜytkowanie: dost ęp do opcji poprzez czytelne menu w j. polskim 
� Trzyprzyciskowa obsługa 
� Oszczędno ść energii: automatyczne wył ączanie po 2,5min, wył ączenie 

pod świetlania po 15 sekundach 
� Zapis danych: do 9999 pomiarów wraz z dat ą i czasem 
� Oprogramowanie zarz ądzające danymi i statystyk ą: kompatybilne z PC 
� Kalibracja: co 6 miesi ęcy 

 

   
 Dystrybutor: 

 
TRANSACTOR SP. Z O.O. 
Ul.SapieŜyńska 10, 00-215 Warszawa 
Tel. 022 635 59 02, Fax 022 635 62 44 
Email: security@transactor.pl 
www.transactor.pl  
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Szybki i niezawodny Prosty w obsłudze i higieniczny Doskonałe zarz ądzanie danymi i nowe opcje 
 
Alkomat AlcoQuant 6020 firmy EnviteC jest 
zaawansowanym technologicznie 
urządzeniem do r ęcznej kontroli oddechu na 
obecno ść alkoholu. 
Precyzja, szybko ść i niezawodno ść w 
wykrywaniu faktu spo Ŝycia alkoholu to 
niejednokrotnie jedyna metoda eliminacji lub 
zapobieganiu niebezpiecze ństwom. 
Zastosowania: policyjna kontrola kierowców, 
bezpiecze ństwo w zakładach pracy, szpitale, 
szkoły, zakłady penitencjarne 

 
5 sekund wystarcza by urz ądzenie 
było gotowe do u Ŝycia. Sygnały 
dźwiękowe  
i wizualne ułatwiaj ą 
przeprowadzenie kontroli. 
Precyzja pomiaru gwarantowana 
przez najnowocze śniejsze 
rozwi ązania technologiczne. 
Oszczędność energii – zestaw 
baterii umo Ŝliwia 1600 pomiarów.  
Dwa tryby pracy: aktywny (przy 
udziale osoby kontrolowanej)  
i pasywny (bez udziału osoby 
kontrolowanej). 
Ergonomiczny kształt, brak 
konieczno ści przekazywania 
alkomatu osobie kontrolowanej. 

 
Proste i przyjazne menu główne urz ądzenia (3 przyciski obsługi). 
Przejrzysty pod świetlany ekran oraz czytelne komunikaty. 
Higieniczna konstrukcja kieruj ąca strumie ń kontrolowanego 
powietrza z dala od osoby przeprowadzaj ącej test. 
Ustniki uniemo Ŝliwiaj ące wci ąganie powietrza. Natychmiastowy 
dost ęp do 9999 pozycji w pami ęci oraz mo Ŝliwo ść podł ączenia  
do PC. Mo Ŝliwo ść wydruku wyników badania. 
Dost ępna jest wersja alkomatu wyposa Ŝona w Bluetooth 
(bezprzewodowe poł ączenie z PC, telefonami komórkowymi  
lub drukarkami). 
Nowy sensor E100 – niezawodny, szybki, stabilny, 
długowieczny. 
Podświetlany wy świetlacz – czytelny, menu w wielu j ęzykach, 
energooszcz ędny. 
Obsługa – 3 przyciskowa, prosta (podobie ństwo do telefonu 
komórkowego), kompatybilna z systemem Bluetooth. 
System próbkowania – mniejszy, bardziej precyzyjny,  umo Ŝliwia 
przeprowadzenie 1600 kontroli przez 1 zestaw bateri i. 

 

www.transactor.pl 
 


