Alkomätare

DRIVESAFE alkomätare ger på bara några
sekunder ett tillförlitligt resultat med den
senaste elektrokemiska sensorn och en LCD
display. DRIVESAFE alkomätare har använts av
transport och säkerhets personal i mer än 20 år.

Kolla på alkolas.se för mer information.

Säkerhet. I din hand.

DRIVESAFE

Alkomätare

Eliminera gissningsjobbet.

Teknologi

Drivesafe är en advancerad, bärbar enhet som kan se om
du är under den lagliga gränsen för alkoholpåverkan.

Ett utandningsprov tas och analyseras med hjälp
av en advancerad sensor som kan bedömma
alkoholkoncentrationen med träffsäkerhet.

Funktioner:
Tre-funktions display – Resultaten visas på en
tresiffrig display med diagram och tre-färgsindication för
misstagsfria resultat.
Variabel BrAC formatering – Kapabel till att visa sex olika
BAC format för att inkludera olika standarder för andra
länder.
Inkluderar – Levereras med skyddande fodral samt fem
munstycken.

Sensorn är specificerad för etanol och påverkas inte utav
andra substanser som acetoner och hydrokarboner, vanliga
maträtter och medicin, som är kända för att ge falska positiva
resultat på mindre tillförlitlig teknologi som den mer använda
halvledarteknologin.
Kalibrering krävs för att bibehålla tillförlitligheten på alla
alkomätare. Stabiliteten på den elektrokemiska sensorn i
platinum betyder att DRIVESAFE endast behöver kalibreras
en gång per år.

Garanti
Lika lätt som att andas.

Alkolås alkomätare är garanterade att vara fria från defekter i
produceringen och materialet ett år efter datumet för inköpet.

Steg för steg:
1.
2.
3.
4.

Det är rekommenderat att endast kvalificerade tekniker
utför service på en alkomätare.

Sätt i munstycket
Tryck på START knappen
Blås i 5 sekunder
Läs resultatet

För mer information och beställning, besök DRIVESAFE hemsidan på alkolas.se

Specifikationer
Storlek:

137mm x 59mm x 26mm

BAC Avläsnings Format:

g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, μg/dL, μg/L

Vikt:

155 gram

Avläsningens Räckvidd:

0 till 150 mg% (0.000 till 0.150 %BAC)

Sensor:

Elektrokemisk

Tillförlitlighet:

± 5% vid 100 mg% (±0.005 vid 0.10 %BAC)

Noggrannhet:

Endast Alkohol, ingen reaktion på ketoner eller hydrokarbonater

Display:

Tre färgad, tre siffrig LCD med diagram.

Omgivande temperature:

0°C till 50°C

Lagring av senaste testet:

Nej

Renande period (Första Test): < 30 sek

Batteriets typ:

AA x 2

Utandningsprov:

5 sekunders måttligt och kontinuerligt utandningsprov

Batteriets livslängd:

1000 tester

Analyserings tid:

< 10 sek

Munstycken:

Levereras med 5 stycken (14001-00)

Återhämtningstid:

25 sek

Kalibrering:

ALCOSIM™ eller likvärdig alternativt Gas
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