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Infraröd sensorteknologi har huvudsakligen använts 
i dyra mätinstrument. Till exempel i polisens  
bevisinstrument som används efter ett positivt 
resultat vid en nykterhetskontroll. Nu är den nya IR-
teknik-plattformen mogen för andra produkter då 
sensorn är kalibreringsfri. Idag tar vi in alla sensorer 
för rengöring och årlig kontroll.

Genom att mäta både alkohol och koldioxid i vår 
utandning gör vi det möjligt att noggrant screena alko-
hol utan munstycke. Användaren andas helt enkelt ut 
mot inloppet från cirka 5 cm avstånd. En inbyggd fläkt 
säkerställer ett konstant luftflöde genom enheten som 
både rensar sensorkammaren och gör den redo för 
nästa test. Luftflödet rensar också potentiell luftburen 
kontaminering före varje nytt prov.
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1. Skanna RFID taggen eller kortet

2. Andas ut nära det munstyckslösa      

3. Testresultatet presenteras på skärmen       
  (text & färg kan anpassas)

Beröringsfri

Tre steg
9 sekunder per test

Tillförlitlig Infraröd sensorteknologi

Beröringsfri design för  
optimal hygien

En säkrare arbetsplats
Om säkerhet är din högsta prio-
ritet, varför göra tillfälliga slump-
mässiga tester? Senseair Safe 
Start säkerställer nolltolerans med 
daglig kontroll för att främja en 
nykter arbetsplats utan att 
begränsa verksamheten.

Åtkomstkontroll
Med Senseair Safe Start kan ni rutinmässigt testa säker-
hetskritisk personal (beröringsfri test utan munstycken). 
Det är en enkel process i tre steg som normalt tar 9 
sekunder. Alla enheter är uppkopplade till samma sys-
tem vilket möjliggör att tester kan ske på arbetsplatser 
med olika geografiska placeringar.  

senseairsafestart.com

Stämpla in nykter
När din personal “stämplar in” kan de göra det som 
en arbetsroll. På tex en räddningstjänst kan korten 
markeras som Rökdykare 1, Förare 1 etc.

Möjlighet att 
uppgradera
Om organisationen växer och det finns ett behov av 
att identifiera varje person som testas i systemet kan 
ni uppgradera till Safe Start Flex. Genom att göra det 
kan du exempelvis administrera till vem ett larm ska 
skickas. 

Systemet levereras med ett e-learning paket 
som beskriver kundens specifika instruktioner.

Jämför effektiviteten hos Safe Start 
jämfört med ett traditionellt test.

E-learning

Exempel på installationsalternativ:
• Ihopkopplat med ankomstrapportering ”vid 

grinden” när anställda anländer / lämnar  
arbetsplatsen

• För åtkomst av fordonsnycklar med upp- 
kopplat nyckelskåp

• Vid ingång till ett kontrollrum eller till ett 
högriskområde 
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Funktioner
• Snabb - 9 sek / test
• Beröringsfri - inget munstycke krävs
• Test av arbetsförhet innan arbetspass = riktig säkerhet 

på arbetsplatsen
• En enda årlig service, oavsett användning
• Alkoholgräns inställd för test av nolltolerans

Teknisk specifikation
Se

ns
ea

ir 
Sa

fe
 S

ta
rt 

1.
5

Användningsmiljö
Användningstemperatur  +0 till +40 °C
Förvaringstemperatur -15 till +70 °C 
Användningsområde Inomhus upp till 2000 m höjd
Montering Väggmonterad
Funktionella egenskaper och prestanda
Sensortyp Infraröd optisk sensor
Mätningsmetod Beröringsfri
Kapacitet 9 sekunder per test

RFID–läsare MIFARE Classic och EM4102

Nätverk 1 x RJ45 100 Mb/s

Administratörsfunktioner Ej Tillgängligt i Team men Erbjuds i Safe Start Flex och Fleet

Larmfunktioner Ej Tillgängligt i Team men Erbjuds i Safe Start Flex och Fleet

Relä Tillval - Pulsad reläsignal vid negativt test (nyktert resultat)

Dimensioner

Vikt, komplett alkolåssystem Cirka 2,0 kg inklusive nätadapter

Dimensioner  265 x 226 x 145 mm exklusive nätadapter

Skärmstorlek 7 tum

Elektriska krav

Strömförsörjning 100-240V, 50/60 Hz

Max effektförbrukning 50W

Test

Selektivitet Testat enligt EN50436-2:2014

EMC Testat enligt EN/(IEC) 61326-1:2013, Electrical equipment, control and laboratory 
use – EMC requirements Part, Industrial requirements

Service

Serviceintervall 12 månader

Senseair AB
Flottiljgatan 49
SE-721 31 Västerås, Sweden
Tel: +46 (0) 21 80 00 99
www.senseairsafestart.com
info@senseair.com


