Dräger Alcotest 6820
Alcotest 6820 är vidareutvecklingen av framgångsrika
Alcotest 6810. Den kompakta handhållna mätaren är extra
omtyckt på grund av enkelt handhavande med korta
reaktionstider, och anpassning efter kundens önskemål.
Med ett ännu stabilare hölje och den beprövade Drägersensorn är Alcotest 6820 en tillförlitlig partner när det gäller
alkoholtest av utandningsluft.

Lätt att använda
En knapptryckning och instrumentet är
klart att ta emot utandningsprovet. Blås
i munstycket och resultatet visas direkt
i displayen. Med endast en knapp
på instrumentet och information på
svenska blir alkotestaren mycket enkel
att använda!

Praktisk design
Instrumentet levereras i ett praktiskt
tygetui med munstycken och bruks
anvisning. Tack vare det lilla formatet
kan instrumentet även bäras i bröstfickan. Den ergonomiska utformningen
gör att både höger- och vänsterhänta
kan använda alkometern.

Låg strömförbrukning
Mer än 1500 utandningsprov kan göras
innan de två batterierna behöver bytas
(AA-batterier).

Polisen som referens
Sedan flera år använder polisen världen över denna typ av alkotestare som
sållningsinstrument. Över tio miljoner
utandningsprov tas per år av de cirka
100 000 enheter som polisen förfogar
över.

Speciell utformning
av munstycken
Munstyckenas form gör att de inte
kan monteras felaktigt. Utloppet för
luften kan inte täckas över vilket försvårar manipulation när provet tas.
En distansdel på munstycket hindrar
att testpersonens läppar vidrör instrumenthuset. Distansdelen gör också att
munstycket enkelt kan snäppas loss
från instrumentet. Till Alcotest 6820
används samma pålitliga munstycken
som till Alcotest 6510 och 6810.

Bättre referens finns inte!

Dräger Alcotest 6820
DATABEHANDLING OCH DOKUMENTATION
Den utökade minneskapaciteten hos Alcotest 6820 kan protokollföra upp till 5000 testresultat. Ett optiskt gränssnitt möjliggör trådlös dataöverföring till Dräger Mobile Printer direkt på plats. Vidare
kan data överföras till en dator via USB.

TILLBEHÖR
Ett brett band ger säker och komfortabel användning av Alcotest
6820. Bandet kan fästas i bältet eller runt handleden med spänne
eller kardborre. Reflexränder gör det lättare att hitta mätaren.

Tekniska data
Mätprincip

Elektrokemisk DrägerSensor i 1/4“-teknik; alkoholspecifik

Mätområde

0 till 2,5 mg/L; displayindikation om mätområdesgränsen överskrids

Provtagning

Standard: automatisk provtagning då minsta volymen uppnås
Passiv provtagning eller manuell utlösning av provtagningen möjlig

Driftklar

Cirka 2 sekunder efter start

Indikation av mätresultatet

Cirka 3 sekunder (vid 0 mg/L); ca 10 s (vid 0,5 mg/L, rumstemperatur)

Drifttemperatur

–5 till +50 °C

Indikation

Grafisk LCD-skärm med bakgrundsbelysning; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixlar)

LED

3-färgad, för indikation och varningar

Akustisk signal

Olika signalljud för indikation och varning

Minne

Minne för de senaste 5 000 testen med testnummer, datum och klockslag

Strömförsörjning

Två AA-batterier eller laddningsbart NiMH-batteri; laddningsindikation i displayen
Ca 1 500 tester kan utföras med ett batteripar. NiMH-batteriet kan laddas i mätaren

Kalibrering

Kalibrering vid fuktig gas eller torr gas

Mått (HxBxD), vikt

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

Konfigurering av mätaren

Konfigurering av mätarinställningar direkt i mätarmenyn (PIN krävs). Extra PC-programvara krävs inte

Vibration och stöt

Uppfyller EN 60068-2-6, EN 60068-2-29

CE-märkning

Direktiv 89/336/EMG (elektromagnetisk kompabilitet)

Datagränssnitt

USB till PC; optiskt gränssnitt för anslutning till skrivare

Norm

Uppfyller EN 15964

Skyddsklass

IP 54
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