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Det er viktig å kjøre uten alkoholpåvirkning av hensyn til
sikkerheten for deg selv og andre som er på land og vann.
Dette gjelder alle som kjører bil, tunge kjøretøy eller båt.

Dräger har levert alkomålere i over 50 år
til privat og offentlig sektor, som f.eks
til Politiet. Ved å kombinere automatisk
prøvetaking og kalibreringsprosess med
rask reaksjonstid, gir dette instrumentet
en nøyaktig måling av pusteluften. Sensorteknologien er den samme som i de mer
avanserte alkotesterne Dräger 6510 og
Dräger 6810, men Dräger 3000 har ikke
datalogging og mulighet for tilkobling av
tilleggsutstyr.
Dräger Alcotest 3000 er et instrument
som gir presise målinger med ett enkelt
tastetrykk. Kan brukes både av høyre- og
venstrehendte.
Dräger Alcotest 3000 er rask og enkel i
bruk: bare slå på, blås og les av resultatet.
Den er raskt, pålitelig, nøyaktig, robust og
hygienisk i bruk.

ENKEL BRUK

Med enkel en-knapps bruk er Dräger
Alcotest 3000 klar til bruk i løpet av få
sekunder etter oppstart. Den gir opp til
1500 målinger fra 1 sett standard batterier
(AA størrelse). Måleresultater vises som
enkle meldinger på et bakgrunnsbelyst
display og bekreftes med lyd-signaler
og fargede LED-er. Munnstykket har en
spesiell luftutgang som ikke kan blokkeres. Dette hindrer manipulering av pusteprøver. Plasseringen av munnstykket i
forhold til gripe-området gir automatisk en
hygienisk avstand mellom hånd og munn.
ENKEL TILPASNING

Liten, kompakt, enkel i bruk og kan
konfigureres for ulike språk og for ulike
lands regler for måling.
Dräger Alcotest 3000 leveres i en
stoffveske som også kan brukes for å
oppbevare munnstykker.

DRÄGER ALCOTEST 3000

TEKNISKE DATA

Dräger Alcotest 3000
Måleprinsipp
Måleområde
Prøvetaking
Klar til bruk
Visning av måleresultat
Brukstemperatur
Fuktighet
Lufttrykk
Display
LED
Lydsignal
Strømforsyning
Tilpasning av munnstykke

Elektrokjemisk DrägerSensor i 1/4” teknologi, alkoholspesifikk
0 til 5.00 ‰; dersom måleområdet overskrides vil en melding vises
Standard: automatisk prøvetaking når minimum volum er oppnådd
ca 6 sekunder etter at instrumentet er slått på
etter ca. 3 sekunder (ved 0.00 ‰); etter ca. 10 sekunder (ved 1.00 ‰, romtemperatur)
0 til +40 °C / 32 til 104 °F
10 til 90 % r.l.f.
700 til 1200 hPa
Grafisk bakgrunnsbelyst LCD display; 41 mm x 24 mm / 1.6” x 0.9” (128 x 64 piksler)
3-farget, for å vise varselmeldinger
Ulike signaltoner for å bekrefte display-meldinger og advarsler
To AA batterier. Ladestatus vises ca. 1500 pusteprøver kan utføres på 1 sett batterier
Feste av munnstykket "Standard" (Skyv-og-klikk).
Kan settes på høyre eller venstre side av instrumentet.
Hygienisk, separat pakket, med manipuleringssikker luftutgang som ikke kan blokkeres,
munnstykket vippes enkelt av instrumentet med f.eks tommel
Målefunksjon kan utføres ved hjelp av en knapp
Våtgass eller tørrgass kalibrering
Slagfast ABS/PC
ca. 140 mm x 70 mm x 30 mm / 5.5” x 2.8” x 1.2”, ca. 195 g / 0.5 lbs, inkl. batterier
I samsvar med EN 60068-2-6, EN 60068-2-29
Direktiv 89/336/EU (elektromagnetisk kompabilitet), for husholdningsbruk,
kommersiell- og lett industriell bruk

Munnstykket
Brukskonsept
Kalibrering
Kapsling
Størrelse, vekt
Vibrasjon og slag
CE-merking

BESTILLINGS-INFORMASJON
Dräger Alcotest 3000 (måleinstrument),
3 munnstykker
2 batterier, håndleddstropp, (i plastboks)
Munnstykker “Standard“ (skyv-og-klikk)
Pakke med 10 munnstykker
Pakke med 100 munnstykker
Pakke med 250 munnstykker
Pakke med 1000 munnstykker
Alkalisk batteri (1 stk.)

83 20 470

6812287
6810 690
6810 825
6810 830
1335 804
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