BACKSENSOR

Triplog AlcoTrue®
Foxguard Backsensor
Foxguard Backsensor är designad med den senaste tekniken inom ultraljud och hjälper dig som förare att enkelt
backa och parkera ditt fordon.
Backsensorerna är inbyggda i stötfångaren och aktiveras
när backen läggs i. De fyra sensorerna detekterar objekt
upp till 1,5 meter bakom fordonet och omvandlar omedelbart denna information till en varningssignal som assisterar
dig att avgöra avstånd till bakomvarande objekt. Beroende
på avstånd hörs signalen olika frekvent för att till slut övergå
till att låta kontinuerligt om avståndet är kortare än ca 40 cm.
Volymen på signalen kan varieras i två nivåer men också
enkelt stängas av tillfälligt om du till exempel skall köra med
släp.
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Artikelnummer: CL52

Artikelnummer: CL72
Produktinformation
Mätområde

0-5.0‰

Uppvärmningstid

Klar för utandningsprov inom 6s

Återhämtningstid

Ca 2s vid 0‰, ca 5s vid1‰

Display

OLED färgdisplay (256
färger) signal.
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Minne

De senaste 20 utandningsproven lagras

Munstycken

Separat förpackade. Med backventil.

Driftstemperatur

-5 °C to +50 °C

Luftfuktighet

20-98% RH

Det är mycket enkelt att variera eller helt stänga av volymen

Tekniska specifikationer

Lufttryck

600-1400 hPa

Antal sensorer
Strömförsörjning

4 stycken3

Kalibreringsintervall
Diameter sensor

24 mm

Strömförbrukning
Driftspänning
Frekvensomfång
Sensorräckvidd
Detektionsvinkel
Temperaturintervall

st AA batterier.

12 månader

200 mA
12V/DC och 24V/DC
40 KHz +/- 2 KHz
1,5 meter
120° horisontellt, 60° vertikalt
-25 till + 80 °C
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