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Alcovisor MERCURY 
De MERCURY van Alcovisor is een professionele alcoholtester geschikt voor sneltesten of standaard alcohol 
ademtesten. De MERCURY is een zeer compleet toestel welke door verschillende politie eenheden in binnen- 
en buitenland wordt gebruikt als controlemiddel bij wegcontroles. 
 
 

 
 
 
De Alcovisor Mercury is een professionele alcoholtester met dubbele functie. Enerzijds een snelle screening van 
enkele of veel personen, om na te gaan of er alcohol in het bloed aanwezig is, anderzijds de standaardtest met 
nauwkeurige meting, gegevensinbreng, opslag in het geheugen en afdrukmogelijkheid.  
 
De Alcovisor Mercury wordt veel gebruikt door politie eenheden in binnen- en buitenland en tevens een 
uitstekend toestel voor bedrijven ter controle van het ADM beleid of CAO100, of voor discotheken, 
ziekenhuizen, scholen en evenementen waar gecontroleerd wordt op indrinken, enz. 
 
Eigenschappen: 

• 2.4” Aanraakscherm 

• Speciaal opzetstuk voor passief of sneltesten 

• Screeningtest met Alcohol/No alcohol-indicatie. 

• Mondstuk kan automatisch uitgeworpen worden 

• Geheugen voor 10.000 testen met informatie 

• USB-PC verbinding 

• Real Time Clock 

• Dag, tijd, datum en batterij-indicatie altijd zichtbaar 

• Melding wanneer kalibratie nodig is 

• Toetsenbord kan aan-/uitgeschakeld worden 

• DOT, FDA, CE en TüV gecertificeerd 
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Leveromvang: 

• Draagkoffer 

•  Vijf mondstukjes 

•  Een opzetstuk voor passieve testen (snel screening testen) 

•  PC-kabel 

• 12V autokabel 

• 4 x AA alkaline batterijen 
 

Optioneel: 
• Bluetooth printer 
• 2200mAh oplaadbare batterijen 
• batterij-oplader 
• Downloadsoftware 
• Onderhoudscontract 

 
 
Specificaties 
 

Sensor brandstofcel (elektrochemisch) 

Meeteenheid 
BAG: ‰, mg/100ml, mg/ml of anders 
AAG: mg/L of andere eenheid 

Meetbereik in promille 0,00 - 5,00 

Nauwkeurigheid 
0 - 1,00 ‰: ± 5% 
1,00 - 1,50 ‰: ± 8% 
> 1,50 ‰: ± 10% 

Afmeting (hxbxd in mm) 145x65x30 

Gewicht (g) incl batt. 256 

Werkingstemperatuur -10ºC tot 50ºC 

Opslagtemperatuur -25ºC tot 70ºC 

Luchtvochtigheid bij opslag ≤ 95% 

Ademmonster automatisch of manueel 

Controle ademmonster ja 

Opwarmtijd (1e test) < 20 seconden 
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Blaastijd 5-6 sec (standaard), 2 sec (screening) 

Analysetijd 1 - 5 seconden 

Display 2.4" TFT aanraakscherm (65.000 kleuren) 

Geheugenplaatsen 10.000 testen incl. alle informatie 

Weergave aantal testen ja 

Batterijen 2 x AA 1,5V alkaline 

Aantal testen (nieuwe batt.) 3000 

Batterij-indicatie ja 

Automatisch power off ja 

Printeraansluiting Met kabel of draadloos 

PC-aansluiting ja, USB-kabel 

Mondstukjes Blaaspijpje of trechtervormige cup 

Kalibratie instelbaar, standaard na 9 m of 500 testen 

 
 


