DATASHEET

Voor een nuchtere kijk op rijden onder invloed

Alcofind AFM-5
Een smartphone alcoholtester die zowel zelfstandig als via bluetooth het testresultaat van uw alcoholtest
weergeeft. De Alcofind AFM-5 is een veelzijdige betrouwbare alcoholtester met een accurate en stabiele
brandstofcel sensor.

De AFM-5 is een bijzonder compact apparaat met vele mogelijkheden. Zo kunt u de AFM5 standalone
gebruiken zonder dat deze middels bluetooth is verbonden met uw telefoon. U schakelt het apparaat aan en
wacht tot het blauwe led lampje stopt met knipperen, monteer het mondstuk en blaas tot het apparaat klikt,
het resultaat leest u aan de zijkant van het toestel: groen is ok u blaast onder de limiet, rood is een resultaat
boven de ingestelde limiet.
Verbindt u de AFM5 via bluetooth middels de ALCOFIND app aan uw smartphone dan kunt u de AFM5 met
uw telefoon bedienen. U heeft dan een legio aan mogelijkheden zoals het maken van een foto tijdens
testen en het delen van het resultaat via e-mail of socialmedia. U krijgt mooie statistieken te zien van uw
alcoholgebruik en het toestel zal naar wens u vragen om een nieuwe test te doen.
Kortom een veelzijdige betrouwbare tester met meer mogelijkheden dan de meeste andere alcoholtesters
in deze prijsrange.
Belangrijke eigenschappen:
• Elektrochemische brandstofcel sensor
• Standalone en app mode
• Testbewijs inclusief foto en resultaat
• Data delen via email of social media
• Stoplicht functie
• Compact en licht, niet groter dan een aansteker
• Schakelt automatisch uit
• Kalibratie indicatie

ALCOLINE vof
+32 36331535 | +31 164741078
info@alcoline.be | info@alcoline.nl

pag.

1

DATASHEET

Voor een nuchtere kijk op rijden onder invloed

Leveromvang:
• AFM-5 alcoholtester
• Nylon beschermhoesje
• 6 mondstukjes
• Gebruiksaanwijzing
• 1x AAA batterij
• Alcofind app voor iOS of Android
Specificaties:
Sensor

brandstofcel

Meeteenheid

‰ / % / mg/L

Meetbereik in promille

0.00 - 4.00

Nauwkeurigheid

± 0.05 ‰ bij 1 ‰ op 25°C

Afmeting (hxbxd in mm)

42 x 68 x 17

Gewicht (g) incl batt.

43

Werkingstemperatuur

5~40°C

Ademmonster

5 sec.

Controle ademmonster

nee

Opwarmtijd (1e test)

< 15 seconden

Analysetijd

< 10 seconden

Display

Led / smartphone

Geheugenplaatsen

Smartphone

Weergave aantal testen

Ja

Batterijen

1 x 1,5V AAA

Aantal testen (nieuwe batt.)

500

Batterij-indicatie

Ja

Automatisch power off

Ja
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Printeraansluiting

Via smartphone

PC-aansluiting

Via smartphone

Mondstukjes

6 stuks bij levering

Kalibratie

na 12 maanden of 500 testen

ALCOLINE vof
+32 36331535 | +31 164741078
info@alcoline.be | info@alcoline.nl

pag.

3

