
ALKOMETER
DRIVESAFE alkometer giver korrekte resultater på få 

sekunder med vores nyeste elektrokemiske sensor. I mere 

end 25 år har sikkerhedseksperter inden for transport haft 

tillid til DRIVESAFE apparater.
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Bevist service
DRIVESAFE alkometre er blevet benyttet med tillid af eksperter i sikkerhedstestning på 
arbejdspladser i over 25 år. DRIVESAFE, som er let anvendelig og sikker, giver et enkelt 
referencepunkt til fordomsfri vurdering af alkoholkoncentrationen i udåndingsluften.

Brugervenlig
Ikoner på LCD-skærmen leder brugeren sikkert gennem testrækkefølgen og viser om der er nogen 
fejl eller noget forkert. Alle funktioner styres med en enkelt knap.

Enkel anvendelse
DRIVESAFE alkometre er meget enkel at anvende. Man sætter bare et nyt mundstykke i apparatet 
og giver en åndedrætsprøve. Der vil lyde en tone for at angive en passende strøm af udåndingsluft 
og en biplyd efter 5 sekunders fortsat luftstrøm for at angive, at en passende prøve blev taget. 
Resultatet af analysen vises efter nogle få sekunder.

Tydelige resultater
Målingerne fra alkoholprøven vises på en 3-cifret LCD-skærm sammen med en grafisk 
intensitetsmåler og trefarvet baggrundsbelysning, som tydliggør resultatet.

Troværdig ydeevne
DRIVESAFE målere anvender avanceret elektrokemiske sensorer netop for alkohol, og som 
er standardudstyr for politiets bærbare åndedrætsmålere. Den langvarige sensorstabilitet 
giver præcise resultater gennem mange års brug. Kalibreringen udføres med en ACS-
udåndingsalkoholsimulator som anvender en luftformig alkohol som reference.

Klar til brug
Hver DRIVESAFE tester leveres fuldt udstyret med 2 AA alkaline batterier, brugsanvisning, 
beskyttende bæretaske og fem mundstykker.

Begrænset garanti
ACS alkoholmålere er garanteret fri for defekte materialer og dårlig forarbejdning i to år fra 
købsdatoen. Kun kvalificerede serviceteknikere bør udføre vedligeholdsmæssige reparationer på 
alkoholmålere.

Alkometer
DRIVESAFE

Specifikationer
Størrelse: 137 mm x 59 mm x 26 mm

Vægt: 155 gram

Sensor: Elektrokemisk (brændselscelle)

Specificitet: Kun alkohol, ingen respons på ketoner eller kulbrinter

Temperaturområde: 0 til 50 ℃

Udgangstest: < 10 sekunder

Prøve af den udåndede luft: 5 sekunder moderat og kontinuerligt udåndingsprøve

Analysetid: < 10 sekunder

Tid før næste prøve: 25 sekunder

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

Måleområde: 0,00 til 0,75 mg/L (150 mg/dL, 0,15 g/dL)

Nøjagtighed: ± 5% @ 0,50 mg/L (100 mg/dL, 0,10 g/L)

Display: 3-cifret LCD med graf og trefarvet baggrundsbelysning

Batteri: 2 AA batterier

Batteri-holdbarhed: 1000 tester

Mundstykke: Engangs (95-000250)

Kalibrering: ALCOSIM™ eller tilsvarende


