Dräger Alcotest® 3820
Alkometer
Dräger Alcotest 3820 gir deg en sikker måte å teste alkoholhold i kroppen
på, og gir deg en trygg beskjed om når det er lovlig å kjøre. Oppfyller
standarder for både privat (EN16280) og profesjonell (EN15964) bruk.

Utskiftbart munnstykke

Diskret utseende med moderne design

Teksten på displayet
guider deg gjennom riktig
bruk

Bakgrunnsbelyst funskjonsknapp

Innebygd batteri med lang levetid
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Hygienisk beskyttelsesdeksel
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Dräger Alcotest® 3820

Fordeler
Erfaring i mer enn 60 år: samme måleteknikk som benyttes av politiet.
Dräger har vært en verdensledende leverandør av måleinstrument for alkoholkonsument til politi og
myndigheter i over 60 år. Kontinuerlig utvikling har gjort at Alcotest 3820 er svært pålitelig og rask.
Som privat bruker eller yrkessjåfør kan du være helt sikker på at du kjører trygt.
Over 30 millioner alkoholtester blir foretatt hvert år med Drägerprodukter over hele verden. Instrumentene
produseres i Tyskland.

Rask og enkel prøvetaking
Målingsfunksjonen aktiveres enkelt med den bakbelyste funksjonstasten og lyden gir ytterligere
instruksjoner (mulig å slå av). Apparatet er klart til bruk i løpet av sekunder og testen kan utføres
umiddelbart. Resultatet presenteres på displayet. En funksjonstast brukes til å navigere gjennom menyen.

Utskiftbart munnstykke
Munnstykket er ergonomisk å bruke og er beskyttet av et deksel. Et nytt munnstykke bør brukes for hver nye
person som blir testet. Ekstra munnstykker er tilgjengelig som tilbehør. Utåndet luft passerer gjennom
luftkanalen til instrumentet. Bare en liten prøve av denne luften blir tatt for analyse. Dette sikrer at det ikke er
noen alkoholrester i apparatet, og at alle målingene er nøyaktige og pålitelige. Metoden som benyttes er den
samme som politiet over hele verden bruker.

Klar når du er
Enheten starter opp raskt og er klar når brukeren er klar. Temperaturområdet for måling er -5 ° C til + 50 ° C.

Slank og diskret
Takket være den kompakte designen får Dräger Alcotest® 3820 plass i en lomme eller veske.
Målingen kan utføres diskret når og hvor som helst.

Teknikk for livet
Dräger Alcotest® 3820 er produsert i Tyskland og oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder.
Regelmessig kalibrering er et krav for å sikre et pålitelig måleresultat. Med et stort nettverk av
serviceverksteder i Norge, er det enkelt å eie et Drägerprodukt.

Dräger Alcotest® 3820

Tilbehør
Munnstykker

D-44621-2015

5 stk munnstykker. Hygienisk og individuelt pakket

Beskyttelsespose

D-45503-2015

Beskytter mot støv og riper.
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Tekniske data
Måletype
Måleintervall
Prøvetaking
Klar til bruk

Elektrokjemisk DrägerSensor, alkoholspesifikk
0–5,00%. Om måleintervallet overskrides vises en melding i displayet.
Automatisk prøvetaking
ca 4 sekunder etter oppstart
Etter ca 3 sekunder (ved 0,00%), etter ca
10 sekunder (ved 1,00%, romtemeratur)
-5 ° C til +50 ° C
10–100% relativ fuktighet
(ikke-kondenserende)
600–1,300 hPa
Grafisk bakgrunnsbelysning, LCDskjerm, 32 x 22 mm (128 x 64 px)

LED

1 lysdiode (LED) for ytterligere guiding
Ulike lydsignaler for å støtte meldinger og advarsler på
displayet. Lyden er mulig å skru av.
Lagring av de siste 10 målinger
Ett innebygd batteri, batteriindikator på displayet. Et
batteri er tilstrekkelig for ca 1.500 utåndingstester.
Hygienisk og individuelt innpakket
Bør gjennomføres hver 12. måned for å opprettholde målesikkerheten.
Støtsikker ABS/PC
Ca 50 x 133 x 29 mm, ca 130 g inkl. batteri
EN 60068-32
2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibelhet)
EN 16280. EN 15964, NHTSA, FDA-overenstemmelse,
avhengig av konfigurering.

Innebygd klokke
Beskyttelsesklasse

for å vise kalibreringsintervall og tid for utførte tester.
IP52

Bestillingsinformasjon
Dräger Alcotest 3820 - Norge
Dräger A3820, 5 ekstra munnstykker, hygienisk og individuelt
innpakket
Mikrofiberpose

DN 8324925
KI D8325250
KI D8324994
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Notater
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