
  DATASHEET 
 

 

 

 

Voor een nuchtere kijk op rijden onder invloed 

 

 

ALCOLINE vof   
+32 36331535 | +31 164741078 
info@alcoline.be | info@alcoline.nl        pag. 1 
 

 

 

 

Alcoscan ADBs  
Alcoholtester wandtoestel speciaal ontworpen voor publiek gebruik. Inclusief tablet PC voor promotionele 
doeleinden  
 

 
Subsidie mogelijkheid via 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Alcoscan ADBs is de eerste IoT (Internet of Things) alcoholtester ter wereld. Met een paar klikken op uw PC, 
tablet of smartphone bekijkt u de testresultaten of laadt u een nieuwe video op, op het moment dat het u het 
best past. De ADBs is een geavanceerde alcoholtester met een startkop (dus zonder muntinworp) die speciaal 
is ontworpen voor publiek gebruik in uitgaans- en andere gelegenheden waar alcohol wordt geconsumeerd.  
De 9 inch tablet pc biedt uitstekende mogelijkheden voor het tonen van allerhande informatie en reclame 
zoals: responsibiliteitscampagnes met betrekking tot alcohol, bedrijfs- en productpresentaties, promotie voor 
de diensten van een lokaal taxibedrijf, reclame voor drank, autoverzekering, sport- of andere TV-kanalen, 
online dating service, apps voor smartphone en tablets, enz.  
 
Geschikt voor:  
Discotheek, Hotel en restaurant, Scholen, Nachtclub, Casino, Feestzaal, Evenementenhal, Parkeergarage,  
Luchthaven, Sportcentrum 
 
Belangrijkste eigenschappen:  
• 9 inch tablet pc met WIFI mogelijkheid  

• Testresultaten en video's op webserver  

• Eenvoudige één-knops operatie  

• Professionele elektrochemische sensor  

• Versterkte beveiliging door extra hangslot (optioneel)  

• Navulbaar met rietjes zonder het toestel te moeten openen  

• Afgeschuinde bovenkant om te voorkomen dat er glazen worden opgezet  
 
Inhoud verpakking: 
• 100 individueel verpakte rietjes  

• Netstroomkabel + adapter  

• Gebruiksaanwijzing  
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Specificaties: 
 

Sensor  Elektrochemische (Fuel cell)  

Meeteenheid  ‰ (promille) 

Meetbereik in promille  0,00 - 5,00  

Nauwkeurigheid  ± 5% bij 1,00 ‰  

Afmeting (hxbxd in cm)  25 x 37,5 x 9,3  

Gewicht  4,6 kg  

Omgevingstemperatuur  Opslag: 0ºC tot 50ºC  

Gebruik: 0ºC tot 40ºC  

Opwarmingstijd (1e test)  < 5 sec - 5 min.  

Ademmonster  4 sec. continue en gelijkmatig blazen  

Controle ademmonster  ja  

Analysetijd  < 10 sec bij 1,00 ‰  

Hersteltijd  15-30 seconden afhankelijk van 

hoeveelheid alcohol  

Display  9 inch tablet pc, 1024 * 600 pixels  

Geheugenplaatsen  ja, zowel in het toestel als online  

Weergave aantal testen  ja  

Stroomvoorziening  AC 110-220, 50/60 Hz, 0,5A input / DC 

5V, 3A output  

Muntmechanisme  niet beschikbaar  

Mondstukjes  Standaard rietje  

Kalibratie  Na 1 jaar of 1000 testen, vervangbare 

sensormodule  

 
 
Video  
https://youtu.be/2iQdUY5UB1k  
https://youtu.be/SH05kDQJE4k  
https://youtu.be/1kwiVZVpqws 


