
KARTA PRODUKTU : PROMILER RAPTOR AT7000

PROMILER RAPTOR  to wysokiej klasy alkomat dedykowany do
masowych badań przesiewowych. Jest  idealnym  narzędziem  do
bardzo szybkiego badania dużych grup ludzi,  wszędzie tam gdzie
nie jest potrzebna dokładna informacja o ilości alkoholu w
wydychanym powietrzu, a jedynie czy alkohol w  wydychanym
powietrzu występuje.

PROMILER RAPTOR doskonale sprawdzi się w pracy policji, służb
mundurowych, w dużych zakładach pracy, przy organizacji imprez
masowych itp. Alkomat PROMILER RAPTOR jest na wyposażeniu
policji wielu krajów m.in. Włoch, Indii, Australii.

Dzięki zastosowaniu niezwykle szybkiego, nowoczesnego sensora
elektrochemicznego pomiar trwa zaledwie 4 sek. Alkomat pracuje
w sposób ciągły co daje możliwość przebadania ponad pół tysiąca
osób na godzinę.

O orientacyjnym  stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu
informuje kolorowy wyświetlacz LCD.

Alkomat  sygnalizuje  wykrycie  alkoholu  czerwoną  lampą
sygnalizacyjną oraz podświetleniem ekranu LCD.

Alkomat posiada również ciekawe funkcje sygnalizacyjne:
- funkcja latarki, oświetlająca twarz osoby badanej
- sygnalizator – światło ostrzegawcze czerwone
- sygnalizator – światło sygnalizacyjne zielone

Specyfikacja techniczna :

Rodzaj i liczba baterii  : LR6 lub akumulatory AA – 4szt
Rodzaj czujnika  :  elektrochemiczny typu FastScan
Możliwość kalibracji  : tak (co 6~12 miesięcy)
Wymaga ustnika  : nie
Waga netto  : 348g z bateriami
Liczba testów na 1 komplecie baterii : min. 4100 (zależy od jakości baterii)
Zakres temperatur Pracy : -5 ~ 50oC
Czas przygotowania do pomiaru : ok 5s
Czas odpowiedzi : <5s
Maks. liczba negatywnych testów / h : 550 testów / godzinę

Tryby pracy
automatyczny – urządzenie samo wykrywa wydech i pobiera próbkę.
ręczny (pasywny) – urządzenie pobiera próbkę po naciśnięciu przycisku. Przydatny w przypadku
gdy badany nie  może lub nie  chce dostarczyć próbki,  lub np.  do badania  płynów na obecność
alkoholu etylowego.

Wyposażenie:

komplet baterii LR6, pasek na rękę, instrukcja, karta gwarancyjna.
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