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Alcovisor AQUILASCAN, Drugs Analyse Apparaat 
Geavanceerde drugstest scanner die het resultaat van een drugspeekseltest cassette waarneemt, vastlegt en 
indien gewenst ter plekke afdrukt. Iedere test kan op persoonlijke titel in het toestel worden opgeslagen en 
later worden uitgelezen via een USB kabel. 
 

 
 
De AquilaScan Drugs Scanner scant, documenteert en indien gewenst print het resultaat van een 
drugsspeekseltest. Hierdoor worden er geen beoordelingsfouten gemaakt en kunnen er snel meerdere 
mensen worden gecontroleerd op drugsgebruik.  

De AquilaScan Drugs Analyses beschikt over een barcode scanner waarmee de cassettes gescand kunnen 
worden om een unieke file aan te maken per deelnemer. Het testresultaat kan direct worden geprint middels 
de geïntegreerde printer. Ten slotte is het mogelijk om tijdens elke test een foto te nemen om de bewijslast 
beter te bewaren. 

De AquilaScan Drugs Analyser heet een groot 4,3 inch kleuren display en is zeer eenvoudig in gebruik.  

Met dit toestel kunnen de volgende drugssoorten worden gedetecteerd: AMP, BZO, BUP, COC, COT, EDDP, 
KET, THC, MTD, MET, OPI, OXY, PCP, PPX, BAR, MDMA. Eventuele andere drugssoorten op aanvraag. 

Eigenschappen: 
• Analyseert drugsspeekseltest tot 9 drugs varianten 

• 4,3” Full Colour Touchscreen  

• Multi drugs test, waarbij resultaat op apparaat wordt opgeslagen.  

• QR code scanner en foto camera ter vastlegging test resultaat 

• 3G en WiFi  

• Opslaggeheugen tot 100.000 testen 

• USB en draadloze verbinding mogelijk 
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Inhoud verpakking: 
• AquilaScan Drugs Analyse Apparaat 
• 3 test cassettes 
• Leren foedraal voor aan de riem 
• Robuste opbergkoffer 
• Geïntegreerde printer plus 5 rollen printpapier 
• QR scanner en foto camera 
• Herlaadbare lithium Ion batterijen. 
• Oplaadstation en laadkabel 
• Gebruikershandleiding en service contract (optioneel) 

 
Specificaties: 
 

Processor ATMEL Sama5D31 536Mhz 

Beeld 4.3" Touch Screen (800x480) 

OS Linux 

Dimensie 20.9 x 9 x 5.64 cm 

Gewicht 443.8g (incl. thermal printer) 

443.8g (incl. thermal printer) 

Batterij 7.4V / 1800mA Lithium Battery 

Levensduur 350 tests met printen, 1000 tests zonder 

Camera 130 Mega Pixel 

RAM 256MB SDRAM 

Opslag 50.000 test records 

GPS U-Blox 6 

Printer Ja, intern of via bluetooth 

Poorten Mini USB, IR, Bluetooth 

Internet WiFi / 3G 

Werk temperatuur -5°C / 50°C 

Bewaar temperatuur 

drugscassettes  

2°C / 30°C 

 

 


