
Safe Start Team
Automated Alcohol Screening



Att komma igång och använda Safe Start
Team är väldigt enkelt. Plug and play är ett
uttryck som passar bra för denna produkt.
Med Safe Start Team kan Senseair Wall
fungera utan internetuppkoppling och
registrering av kort.
I Safe Start Team startar du ett test genom
att skanna valfri RFID tagg. Dessutom kan
ett test startas från en annan utrustning via
en 24 Volt insignal t.ex. från ett
passersystem eller nyckelskåp.
När du har andats lätt mot inloppet på
Senseair Wall så presenteras testresultatet
(godkänd eller ej godkänd) på skärmen.
Resultatet kan också kommuniceras via två
olika reläutgångar till annan utrustning
såsom exempelvis nyckelskåp eller
passagebommar.
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SKANNA DITT ID STARTA TEST 
FRÅN ANNAN
UTRUSTNING

Åtkomstkontroll

Exempel på 
installationsalternativ:
• Ihopkopplat med ankomstrapportering 
• ”vid grinden” när anställda anländer / lämnar  

arbetsplatsen
• För åtkomst av fordonsnycklar med  

uppkopplat nyckelskåp
• Vid ingång till ett kontrollrum eller till ett 

högriskområde
• Ihopkopplat med infart för kontroll av leverantörer 

som framför fordon på området

ELLER

senseairsafestart.com

Klicka här för att se jämförelse mellan Wall och traditionellt test.

Klicka här för att se en video på hur det fungerar

https://senseairsafestart.com
https://www.youtube.com/watch?v=2jIoLu_jyC8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DfAeejmWY9Y


Beröringsfri
Med Senseair Safe Start kan ni rutinmässigt testa 
säkerhetskritisk personal (beröringsfri test utan mun-
stycken). Det är en enkel process i tre steg som nor-
malt tar 9 sekunder. 

Genom att mäta både alkohol och koldioxid i vår 
utandning gör vi det möjligt att noggrant screena 
alkohol utan munstycke. Användaren andas helt en-
kelt ut mot inloppet från cirka 5 cm avstånd. En in-
byggd fläkt säkerställer ett konstant luftflöde genom 
enheten som både rensar sensorkammaren och gör 
den redo för nästa test. Luftflödet rensar också po-
tentiell luftburen kontaminering före varje nytt prov.

Infraröd sensorteknologi har huvudsakligen an-
vänts 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.

Tillförlitlig Infraröd Sensor-
teknologi

En säkrare arbetsplats

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. 

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

DU KAN TESTA MED ANSIKTSMASK

Klicka här för att se testet med ansiktsmask

Klicka här för att se luftströmmen i Wall

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.

https://www.youtube.com/watch?v=BOrp1wMaVv0
https://www.youtube.com/watch?v=aoNAZtv-UVU
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Funktioner

Senseair AB
Flottiljgatan 49
SE-721 31 Västerås, Sweden
Tel: +46 (0) 653-717770
www.senseairsafestart.com
info@senseair.com

• Snabb - 9 sek / test
• Beröringsfri - inget munstycke krävs
• Test av arbetsförhet innan arbetspass = riktig säker-

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

Specifikationer
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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 respektive positivt test. 30V, 2A

Input signal Tillval - Pulsad 24 V DC startar test

Dimensioner

Vikt, komplett alkolåssystem Cirka 2,0 kg inklusive nätadapter

Dimensioner  306 X 216 X155 mm, 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


