Dräger Alcotest 6820
Alcotest 6820 er en videreutvikling av den fremgangsrike
Alcotest 6810. Den kompakte håndholdte måleren er
meget populær på grunn av enkel håndtering med korte
responstider og mulighet for tilpasning etter kunden
ønsker. Med en stabil holder og den velprøvde Drägersensoren er Alcotest 6820 en pålitelig partner når det
gjelder alkotest av utåndingsluft.

ENKEL Å BRUKE
Et tastetrykk og instrumentet er klart
til bruk. Blås i munnstykket og resultatet vises direkte i displayet. Med
bare en knapp på instrumentet og
informasjon på norsk blir alkotesteren
veldig enkel å bruke!
LAVT STRØMFORBRUK
Mer enn 1500 utåndningsprøver kan
gjennomføres før de to batteriene må
byttes (AA-batterier).
SPESIELL UTFORMING
AV MUNNSTYKKET
Munnstykkets form gjør at de ikke
kan monteres feil. Utløpet for luften
kan ikke dekkes til, dette forhindrer
manipulering når prøven tas.
Et avstandsstykke på munnstykket
hindrer at testpersonens lepper berører instrumenthuset. Avstandsstykket gjør også at munnstykket enkelt
kan tas av instrumentet. Til Alcotest
6820 brukes de samme pålitelige
munnstykkene som til Alcotest 6510
og 6810.

PRAKTISK DESIGN
Instrumentet leveres i en praktisk,
liten koffert med munnstykke og
bruksanvisning. Takket være det lille
formatet kan instrumentet også få
plass i brystlommen. Den ergonomiske utformningen gjør at både
høyre- og venstrehendte kan bruke
alkometeret.
POLITIET SOM REFERANSE
I flere år har politi over hele verden
benyttet seg av Dräger alkotestere.
Over ti millioner utåndingsprøver
tas per år. Politiet disponerer ca.
100 000 enheter.
BEDRE REFERANSE FINNES IKKE!

For økt trafikksikkerhet

Dräger Alcotest 6820
DATABEHANDLING OG DOKUMENTASJON
Den utvidede minnekapasiteten hos Alcotest 6820 kan
protokollføre opptil 5000 testresultater. Et optiskt grensesnitt muliggjør trådløs dataoverføring til Dräger Mobile Printer.
Videre kan data overføres til en data via USB.

TILBEHØR
Et bredt bånd gir sikker og komfortabel bruk av Alcotest 6820.
Båndet kan festes i beltet eller rundt håndleddet med spenne
eller borrelås. Refleksstriper gjør det lettere å finne måleren.

TEKNISKA DATA
Måleprinsipp

Elektrokjemisk DrägerSensor i 1/4“-teknikk; alkoholspesifikk

Måleområde

0 til 2,5 mg/L; displayindikasjon om grensen for måleområdet overskrides

Prøvetaking

Standard: automatisk prøvetaking da minste volumet oppnås
Passiv prøvtaking eller manuell utløsning av prøvetakingen mulig

Driftsklar

Ca. 2 sekunder etter start

Indikasjon av måleresultatet

Ca. 3 sekunder (vid 0 mg/L); ca 10 s (vid 0,5 mg/L, romtemperatur)

Driftstemperatur

–5 til +50 °C

Indikasjon

Grafisk LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixler)

LED

3-farger, for indikasjon og varsler

Akustisk signal

Ulike signallyder for indikasjon og varsler

Minne

Minne for de seneste 5 000 testene med testnummer, dato og klokkeslett

Strømforsyning

To AA-batterier eller ladningsbart NiMH-batteri; ladningsindikasjon i displayen
Ca. 1 500 tester kan utføres med et batteripar. NiMH-batteriet kan lades i måleren

Kalibrering

Kalibrering ved fuktig gass eller tørr gass

Mål (HBD), vekt

151 mm x 62 mm x 38 mm, ca 195 g inkl. batterier

Konfigurering av måleren

Konfigurering av målerinstillinger direkte i målermenyen (PIN kreves). Ekstra PC-programvare kreves ikke

Vibrasjon og støt

Oppfyller EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 (elektromagnetisk kompabilitet)

Datagrensesnitt

USB til PC; optiskt grensesnitt for kobling til skrivere

Norm

Oppfyller EN 15964

IP-klassifisering

IP 54

Art.nr. KI 714

7 317156 108478

Art.nr KI D8322660
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