Dräger Alcotest® 3820
Alkometri –
heille, jotka haluavat olla varmoja.

Jotta voit olla luottavainen ajon
aikana
Oletko jo ottanut viiniä yhden lasin liikaa vai
onko veresi alkoholipitoisuus vielä sallituissa
rajoissa? Useimmat ihmiset eivät pysty
vastaamaan tähän kysymykseen. Se, miten
siedämme ja miten nopeasti elimistömme
polttaa alkoholia, on yksilöllistä. Tekijät kuten
ruumiinrakenne ja ruoansulatus vaihtelevat ja
niitä on vaikea arvioida alkoholin yhteydessä.
Veressä oleva jäännösalkoholi on asia, jonka
ihmiset huomaavat liian myöhään, esimerkiksi
poliisin ratsiassa. Se on riski, jota (ammattimaiset)
kuljettajat eivät halua ottaa. Ja luotettavan
uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittarin,
kuten Dräger Alcotest 3820 -alkometrin, kanssa
heidän ei tarvitsekaan.
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Todellinen koko

HYÖDYT, JOTKA MAHTUVAT KÄMMENELLESI:

– Alcotest 3820 valmistetaan Saksassa
korkeimpien laatustandardien mukaisesti
– Drägerillä on yli 60 vuoden kokemus uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittaamisesta
– Dräger-alkometreillä tehdään vuosittain yli 30
miljoonaa mittausta
– Mittaustekniikka on sama kuin poliisin käyttämissä
laitteissa
– Laite on suunniteltu -5 °C …+50 °C lämpötiloihin
– Koeteltu tekniikka on suunniteltu vuosien käyttöön
– Pitkä käyttöikä varmistetaan globaalin
huoltoverkostomme huolto- ja
korjaustarjonnalla
Lue lisää Dräger Alcotest 3820
-alkometristä:
http://www.draeger.com/alcotest3820-qr

Vastuullinen ajo alkaa yhdellä
painalluksella
Mittaus kestää vain sekunnin: Taustavalaistu
näyttö antaa selvät ja helpot ohjeet, jotka
ohjaavat sinut mittauksen läpi toimintonäppäimen
avulla. Lisätukea saat valinnaisella äänimerkillä.
POLIISISTANDARDIN MUKAINEN TARKKUUS

On parempi olla varma kuin pahoillaan.
Alkometri on tarkoitettu käytettäväksi liikkeellä
ollessa, jotta voit olla vastuullinen kuljettaja
paikasta riippumatta. Kompaktin muotoilunsa
ansiosta laite mahtuu käytännössä
housuntaskuun.
Tällä laitteella voit tehdä mittauksen
huomaamatta milloin ja missä tahansa ja saat
aina tarkan tuloksen.
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