DRIVESAFE

HENGITYSILMAN ALKOMETRI
DRIVESAFE alkometrillä saadaan tarkkoja tuloksia
sekunneissa käyttäen uusinta sähkökemiallista anturia.
DRIVESAFE laitteet on todettu luotettaviksi kuljetuksen
turvallisuusammattilaisten joukossa jo yli 25 vuoden ajan.
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DRIVESAFE
Hengitysilman Alkometri

Todistettavasti toimiva
DRIVESAFE alkometrejä on
menestyksellä käytetty ammattilaisten
työturvallisuustestauksessa yli 25 vuotta.
Helppokäyttöisyydellä ja luotettavalla
suorituskyvyllään, DRIVESAFE testerit
tarjoavat luotettavan lähtökohdan
puolueettomaan hengitysilman
alkoholipitoisuuden arviointiin.

Helppokäyttöinen

lainvalvojien kannettaville alkometreille.
Anturin pitkäkestoisuus varmistaa tarkat
tulokset vuosien ajan. Kalibrointi ylläpidetään
ACS:n alkometrisimulaattoreilla ja alkoholin
viiteliuoksella.

Valmiina käyttöön
Jokainen DRIVESAFE testeri tulee täysin
varustettuna 2:lla AA alkaliparistolla,
käyttöohjeilla, suojakotelolla ja viidellä
suukappaleella.

Kuvakkeet LCD-näytössä ohjaavat käyttäjää
luotettavasti läpi testijakson ja osoittavat
mahdolliset esiintyvät virheet. Kaikkia
toimintoja ohjataan yhdellä painikkeella.

DRIVESAFE testerit ilmoittavat
automaattisesti, kun laite on valmis
testinäytteen ottamiseen. Sen jälkeen aseta
vain uusi suukappale laitteeseen ja anna
puhallusnäyte. Merkkiääni osoittaa sopivan
puhalluksen voiman ja piippaus äänimerkki
5 sekunnin jatkuvan puhalluksen jälkeen
osoittaa näytteen oikein annetuksi. Analyysin
tulos näkyy muutamassa sekunnissa.

Selkeät tulokset
Alkometrin mittaustulokset näkyvät
3-numeroisella LCD-näytöllä, yhdessä
graafisen intensiteettimittarin ja kolmivärisen
taustavalon kanssa.

Uskottava suorituskyky

Valmistaja
Suunnittelema ja valmistama Alcohol
Countermeasure Systems Corp Torontossa,
Kanadassa. Lisätietoja osoitteessa
acs-corp.com

137 mm x 59 mm x 26 mm

Paino:

155 grammaa

Anturi:

Elektrokemiallinen (polttokenno)

Specifisyys:

Vain alkoholi, ei vastausta ketoneista tai hiilivedystä

Käyttölämpötila:

0 - 50 °C

Aloitustesti:

< 10 sekuntia

Puhallusnäyte:

5 sekunnin kohtalainen ja jatkuva puhallusnäyte

Analysointiaika:

< 10 sekuntia

Kiertoaika:

25 sekuntia

Lukema yksiköt:

BAC (g/dL, g/L); BrAC (mg/L, μg/L, μg/dL)

Mittausalue:

0.00 to 0.75 mg/L (150 mg/dL, 0.15 g/dL)

Tarkkuus:

± 5% @ 0.50 mg/L (100 mg/dL, 0.10 g/L)

Näyttö:

3-numeroinen LCD kuvaajalla ja kolmivärinen taustavalo

Paristo:

2 AA

Pariston ikä:

1000 testiä

Suukappale:

Kertakäyttöinen (95-000250)

Kalibrointi

ALCOSIM™ tai vastaava

Uudenkylänmäki 7
02750 Espoo, FINLAND
T +358 40 5603845
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Koko:

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE ja The Molly ovat Alcohol Countermeasure Systems
(International) Inc.:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.

ALCOLOCK Finland OY

alcolock.fi
minundrivesafe.fi

ACS:n alkometreille annetaan vuoden takuu
asennus, valmistus- ja materiaalivirheiden
osalta. Vain valtuutettu ammattihenkilö saa
suorittaa huollon alkometreille.

Tekniset tiedot

Yksinkertainen toiminta

DRIVESAFE testereissä käytetään
edistyneitä sähkökemiallisia antureita, jotka
on kehitetty tunnistamaan erityisen tarkasti
alkoholipitoisuuksia ja toimivat standardina

Rajoitettu takuu

