
Mondstuk tbv Dräger Alcotest 5820
Toepassing
De Dräger Alcotest® 5820 biedt de professionele gebruiker een snelle
en nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting. De
meettechnologie van dit handzame en gebruiksvriendelijke
meetinstrument heeft zich in de praktijk bewezen, met wereldwijd
meer dan 200.000 apparaten in gebruik.

Productinformatie
Voordelen:
Het apparaat is binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Dit
betekent dat u op elk moment een (actieve) test bij een persoon kunt
uitvoeren. Het is ook mogelijk om alcohol in de omgevingslucht te
meten (passief), in dat geval is geen mondstuk nodig. Alle functies die
voor een meting vereist zijn, worden via de handige groene OK-toets
geactiveerd, terwijl de twee menutoetsen voor de navigatie worden
gebruikt.

Hoog bedieningscomfort
De omgang met personen die onder invloed zijn, vereist een hoge
mate van concentratie. De intuïtieve bediening van het apparaat is
een belangrijk aspect voor het gebruiksgemak en soepel verlopende
alcoholmetingen.
Alle meetfuncties kunnen via slechts één knop worden bediend om de
test nog makkelijker uit te kunnen voeren. De duidelijke
tekstmeldingen op het grote verlichte display loodsen u feilloos door
de alcoholmeting. Een LED en akoestische signalering ondersteunen
de weergave op het display en geven het einde van een meting aan.
De twee menutoetsen worden gebruikt voor navigatie door het menu.
Zo kunt u hiermee bijvoorbeeld de laatste resultaten bekijken.

Veelzijdig en robuust
De bewezen elektrochemische DrägerSensor in de Alcotest 5820
kenmerkt zich door zijn zeer snelle reactietijden en een lange service
interval. Het apparaat is extreem nauwkeurig en betrouwbaar. De
analyse is zelfs bij temperaturen van -5 tot +50 °C betrouwbaar. Ook
bij een hoog alcoholgehalte levert de sensor een snel en betrouwbaar
resultaat, zowel bij actieve als passieve metingen.

Eenvoudig en hygiënisch: het slide'n'click mondstuk
Het geavanceerde productontwerp voldoet aan alle vereisten voor een
snel, eenvoudig en hygiënisch uitvoeren van de ademalcoholtest: de
vorm van het slide'n'click mondstuk waarborgt een intuïtief correct
plaatsen, zelfs in het donker. Na het verwisselen van het mondstuk is
de Alcotest 5820 direct klaar voor gebruik. Verder is het apparaat
ontworpen om alle pogingen tot manipulatie consequent op te
merken: de luchtuitlaat kan niet worden afgesloten, waardoor
pogingen om het apparaat tijdens een ademtest te manipuleren
worden voorkomen.
Dankzij een afstandhouder op het mondstuk komen de lippen van de
testpersoon niet in aanraking met de behuizing van het testapparaat.
Ook kan de afstandhouder worden gebruikt om het mondstuk te
verwijderen.
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