
Dräger Alcotest® 4000
Alkoholmätare

Alkotestaren Dräger Alcotest® 4000 erbjuder ett säkert sätt att testa
sin alkoholhalt och ger ett tryggt besked om när det är lagligt att
köra. Uppfyller standarder för både privat (EN16280) och profesionell
(EN15964) användning.

D
-3

18
5

2
-2

0
2
0

Texten på displayen guidar

till rätt användning

Bakgrundsbelyst funktionsknapp

Batterifack för utbytbart litiumbatteri

Hygieniskt skydd

Utbytbart munstycke

Diskret utseende med modern design
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Så att du inte behöver vara osäker när du är på väg

Det där med att ha alkohol kvar i kroppen är något som människor ofta upptäcker för sent. Med Dräger Alcotest
4000 kan du när som helst testa dig för att se om du är redo att köra. På så sätt kan du ta det lugnt om du blir
stoppad i en poliskontroll eller får lämna stickprov hos arbetsgivaren. Ingen restalkohol, ingen stress.

Snabb och tillförlitlig alkotestare

Tack vare DrägerSensor får du alltid ett exakt resultat när du mäter restalkoholvärdet. Mätfunktionen aktiveras
enkelt med den bakgrundsbelysta funktionsknappen ljud ger ytterligare guidning. Mätaren är redo att användas
inom några sekunder och testet kan utföras omedelbart. Resultatet presenteras i displayen. Funktionsknappen
används även för att navigera genom menyn.

Utbytbart munstycke

Munstycket är ergonomiskt att använda och är skyddat av ett lock. Ett nytt munstycke bör användas för varje
person som testas. Ytterligare munstycken finns som tillbehör. Utandningsluften passerar genom luftkanalen
till instrumentet. Bara ett litet prov av denna luft tas för analysen. Detta säkerställer att det inte finns någon
kvarvarande alkohol i mätaren och att alla mätningar är exakta och tillförlitliga. Samma metod används av
polisen.

Ready when you are

Instrumentet startar snabbt och är redo när du vill använda det. Temperaturintervallet för mätning är -5 °C till
+50 °C.

Smidig och diskret

Tack vare den kompakta designen får Alcotest 4000 plats i en ficka eller handväska. Du kan diskret göra en
mätning när som helst, var som helst och får alltid trygga besked.

Teknik för livet

Alcotest 4000 är tillverkad i Tyskland och uppfyller de högsta kvalitetskraven. Regelbunden kalibrering
av instrumentet är ett krav för att säkerställa mätresultatet. Med ett stort nätverk av återförsäljare och
servicepartners runt om i Sverige är det alltid enkelt att äga en Drägerprodukt.
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Precision i mer än 65 år: samma mätteknik som används av polisen

I över 65 år har Dräger, som en av världens marknadsledare, varit leverantör av mätinstrument för
utandningsalkohol till polisen och i industrin. Kontinuerlig utveckling har gjort att Alcotest 4000 är ojämförligt
pålitlig och snabb.

Tack vare ständiga tekniska framsteg under 60 år är dagens Alcotest 4000 ojämförligt snabb och
tillförlitlig. Som privat användare eller yrkesförare kan du enkelt undvika obehagliga överraskningar vid en
utandningskontroll av alkohol.

Drägers utrustning används över 30 miljoner gånger varje år vid utandningskontroll av alkohol över hela världen.

Tillbehör
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Munstycken

5 munstycken. Hygieniskt och individuellt förpackade.
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Skyddspåse

Skyddar mot damm och repor.
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Mätprincip Elektrokemisk DrägerSensor, alkoholspecifik
Mätintervall 0 – 5,00 ‰. Om mätintervallet överskrids visas ett meddelande
Provtagning Automatisk provtagning
Redo för användning ca 4 sekunder efter påslagning
Visning av mätresultat Efter ca 3 s (vid 0,00 ‰),

efter ca 10 s (vid 1,00 ‰, rumstemperatur)
Drifttemperatur -5 °C till +50 °C
Relativ fuktighet 10 – 100 % relativ fuktighet

(icke-kondenserande)
Omgivningstryck 600 – 1,300 hPa
Display Grafisk bakgrundsbelyst LCD-skärm,

32 x 22 mm (128 x 64 pixlar)
LED En blå lysdiod (LED) för att ange resultat och

varningsmeddelanden
Ljudsignal Olika ljudsignaler för att stödja meddelanden och varningar på

displayen. Ljudet går att stänga av.
Dataloggning Lagring av de senaste 400 testerna
Strömförsörjning Utbytbart CR123A-batteri (1 st.), laddningsnivåindikator

på displayen. Ett batteri kan användas för upp till 1 500
utandningstester.

Munstycke Hygieniskt och individuellt förpackat
Kalibrering Ska ske var 12:e månad för bibehållen mätsäkerhet
Hölje Stöttålig ABS/PC
Mått (B x H x D), vikt Ca 50 x 133 x 29 mm, ca 130 g inkl. batteri
Vibrationer och stötar EN 60068-2-32
CE-märkning CE-överensstämmelse
Standarder EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA-överensstämmelse, beroende

på konfiguration
Inbyggd klocka För att visa det senaste servicedatumet
Skyddsklass IP52

Beställningsinformation

Dräger Alcotest® 4000 – Sverige 37 06 319
Dräger A4000 5 extra munstycken, hygieniskt och individuellt
förpackade

83 25 250

Mikrofiberpåse 83 24 994

Dräger alkolås och alkotestare marknadsförs i Sverige av KG Knutsson AB
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Alla produkter, funktioner och tjänster är inte till salu i alla länder.
Nämnda varumärken är bara registrerade i vissa länder och inte nödvändigtvis i det land där
detta material frisläpps. Gå till www.draeger.com/trademarks för att se aktuell status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SVERIGE
Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel +46 10 344 4000
ordersverige@draeger.com
.

Hitta din regionala
försäljningsrepresentant
på: www.draeger.com/
kontakt
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