
Dräger Alcotest® 4000 
Luotettava alkoholin mittauslaite

Dräger Alcotest® 4000 on vastuullisille kuljettajille suunniteltu, luotettava 
alkotesteri, joka varmistaa ajokunnon nopeasti.  
Aloita – Puhalla – Tulos. Näin helppoa se on.

Laite hyödyntää samaa tekniikkaa kuin viranomaisten käyttämät tarkkuusalkometrit, 
joten tulos on tarkka, ja voit asettua ratin taakse luottavaisin mielin.
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Näytön teksti opastaa oikeaoppiseen 
käyttöön

Taustavalaistu toimintopainike

Paristolokero vaihdettavalle litium-
paristolle (CR123A)

Hygieeninen suojus

Vaihdettava suukappale 

Hillitty, moderni ulkonäkö



Edut käyttäjälle

Unohda epävarmuus

Tuliko otettua liian monta lasillista? Mietityttääkö ajokunto kostean illan jälkeen? 

Kehossa oleva jäännösalkoholi on usein se, mikä paljastuu kuljettajalle vasta puhallusratsiassa. Luotettavalla Dräger Alcotest 4000 -
testerillä voit helposti varmistaa ajokuntosi missä vain, milloin vain. Vältä stressi ja nolot tilanteet - panosta laadukkaaseen 
alkotesteriin.

Nopea ja luotettava alkotesteri

Olipa kyseessä sitten bisneslounas, juhlat tai krapula-aamu, tarkka Dräger-sensori tarkistaa promillesi nopeasti. Mittaustoiminnon 
käynnistäminen on yksinkertaista: paina vain taustavalaistua toimintopainiketta. Laitteen näyttö ja valinnaiset merkkiäänet ohjaavat 
käyttäjää läpi puhalluskokeen. Dräger Alcotest 4000 on toimintavalmis sekunneissa ja puhalluksen voi suorittaa heti. Valikossa 
navigoiminen onnistuu saman toimintanäppäimen avulla.

Vaihdettava suukappale

Laitteen suukappale on helppo napsauttaa paikoilleen ja sen saa suojattua hygieenisellä suojuksella. Jokaisen testattavan henkilön 
tulee käyttää omaa suukappaletta. Laitteen mukana tulee kolme vaihdettavaa suukappaletta ja lisää on mahdollista ostaa erikseen. 
Puhallusilma kulkee suukappaleen ilmakanavan läpi, ja vain pieni näyte ilmasta otetaan analysoitavaksi. Tämä varmistaa, ettei 
edellisten puhallusten jäännösalkoholi jää laitteeseen ja mittaustulokset pysyvät tarkkoina ja luotettavina. Poliisin käyttämät 
alkometrit hyödyntävät samaa tekniikkaa.

Aina valmiina

Olipa sitten talviyö tai kuuma kesäpäivä, Dräger 4000 on lähes heti käyttövalmis. Laitteen käyttölämpötila on -5 °C...+50 °C.

Kätevä ja huomaamaton

Kiitos kompaktin muotoilun, Dräger Alcotest 4000 mahtuu vaikka povitaskuun tai käsilaukkuun. Voit siis suorittaa 
puhalluskokeen huomaamattomasti missä tahansa.  

Suunniteltu kestämään vuosia

Dräger Alcotest 4000 on valmistettu Saksassa korkeimpien laaturstandardien mukaisesti. Laitteen säännöllisen kalibroinnin avulla 
mittaustekniikka pysyy tarkkana vuosia. Katso lähin Dräger-pisteesi: drager.fi/myynti-huolto/



Tuttua Dräger-laatua

Tarkkuutta jo yli 65 vuoden ajan - Mittaustekniikka, johon poliisikin luottaa

Saksalainen Dräger on maailman johtava lääketiede- ja turvallisuustekniikan yritys, joka on tunnettu erityisesti huippulaatuisista 
alkoholimittaustuotteistaan. Tekniikkaan luottavat myös ammattilaiset - Dräger on toimittanut mittauslaitteita poliisille ja muille 
viranomaisille jo yli 65 ajan. 

Pitkä kokemus ja vankka asiantuntemus alalta heijastuvat tänä päivänä kaikkiin Dräger-tuotteisiin, ja laitteet ovat sekä 
helppokäyttöisiä että toimintavarmuudeltaan maailman kärkiluokkaa. Olit sitten kuluttaja tai ammattikuljettaja, voit parantaa 
liikenneturvallisuutta ja estää ikävät yllätykset ratsioissa panostamalla laadukkaaseen Dräger Alcotest 4000 -testeriin. 

Dräger-mittauslaitteilla tehdään maailmanlaajuisesti yli 30 miljoonaa puhallustestiä vuodessa.

Lisävarusteet
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Suukappaleet

Viisi vaihdettavaa suukappaletta. Hygieeninen ja yksittäin pakattu.
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Mikrokuitupussi 

Suojaa pölyltä ja naarmuilta.



Tekniset tiedot: Dräger Alcotest 4000

Mittausperiaate Sähkökemiallinen Dräger-anturi ¼”-teknologialla, erityisesti alkoholiin reagoiva

Mittausalue  0 - 5,00 ‰; jos mittausalueen rajat ylittyvät, näyttöön tulee ilmoitus

Näytteenotto           Automaattinen näytteenotto, kun riittävä puhallusmäärä tai -aika on 
saavutettu; automaattinen näytteenotto puhalluksen päättyessä; 
ohjelmoinnista riippuen

Näytteenottovalmius  Noin 4 sekuntia käynnistyksestä
Näytteen käsittelyaika Noin 3 sekuntia (kun 0,00 ‰);  noin 10 sekuntia (kun 1,00 ‰, 

huoneenlämpötilassa)

Käyttölämpötila -5 - +50 °C / 23 - 122 °F
Suhteellinen kosteus 10 - 100 % suhteellinen kosteus (ei kondensoiva ja toimintatilassa)

Ilmanpaine 600 - 1,300 hPa / 17.7 - 38.4 tuumaa Hg
Näyttö Graafinen taustavalaistu LCD-näyttö; 32 x 22 mm / 1,3” x 0,9” 

(128 x 64 pikseliä)

LED 1 valodiodi (LED) tulosten ja varoitusviestien ilmaisua varten

Äänimerkki Erilaisia äänimerkkejä näyttö- ja varoitusilmoituksia varten 

Tiedonkeruu 400 viimeisimmän testin muisti
Virtalähde 1x CR123A-paristo, varaustason ilmaisin näytössä, paristo riittää noin 1 500 

mittaukseen
Suukappale Hygieenisesti yksittäispakattu
Käyttöliittymä   Mittaustoimintojen ohjaamiseen vain yksi painike
Kalibrointi Kuivakaasukalibrointi
Kotelo Iskunkestävä ABS/PC
Mitat (L x K x S), paino Noin 50 x 133 x 29 mm /noin. 130 g paristoineen
Tärinän- ja iskunkestävyys          EN 60068-2-32
CE-merkki 2004/108/EC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)
Standardit EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA- yhteensopiva, ohjelmoinnista riippuen

Sisäinen kello Kalibrointivälin näyttämiseen
IP-kotelointiluokka IP52

alkotesterit@autoalarm.fi
Puh. 0103207172

Dräger alkolukkojen ja -testereiden 
myynti, tarvikkeet ja kalibrointi




