Drä ger Alcotest 3000 vs Alcotest 6820 –
vilken modell ä r rä tt fö r Dig?
Då dessa två alkotestare bygger på samma tekniska grund, finns det ändå
skillnader som är viktiga att ta med i valet av vilken modell som passar dig som
privatperson eller yrkesmässig provtagare.
Det som båda testarna har gemensamt är tekniken som ligger till grund för själva
mätningen, dvs hur systemet räknar ut mängden alkohol mätobjektet har i sin
utandningsluft. Det som också är gemensamt är hela processen med att beräkna
användandet för att kunna garantera funktionen både över tid och grad av användning.
Framför allt punkten om användning är viktig att beakta som privatperson, då dessa
funktioner inte finns med i alkotestare i denna prisklass och lägre från våra konkurrenter.
Alcotest 3000 är en proffsutrustning för privat bruk – och står i en klass för sig!
Som privatperson finns ingen mening med att välja Alcotest 6820, då man framför allt är
intresserad av att få ett instrument som är lätt att använda utan att ge avkall på
mätsäkerheten. I det läget är Alcotest 3000 det absolut bästa valet.
Ska provet utföras på t.ex. personal eller annan än sig själv, ställer det höga krav på den
som ska utföra testerna både vad gäller själva testets utförande som hanteringen av
mätresultat och dokumentation om utandningsprovet.
Detta medför att Alcotest 3000 inte är lämplig!
Exempel på funktioner som bara är tillgängliga på Alcotest 6820.













Mätningen av alkohol kan presenteras i olika former; mg/l, ‰ (promille),
”Test OK”/”Test EJ OK” vid satt gränsvärde.
Flera olika utandningssätt för provtagning; min. luftvolym, min. tid, min. luftvolym och tid, ”tomma
lungor” (när det är slut på luft i lungorna).
Ruggad och mycket tålig mot slag och stötar. Tål användning över lång tid.
Dessutom IP54 klassad (vattenstänk och damm).
”Slide’n’Click”‐munstyckshållare. Mycket enkelt att applicera munstycken med tydlig styrning. Hållaren
gör även att munstycket sitter stabilare och att nippeln som munstycket fäster på inte går av om
instrumentet stöts mot något eller tappas.
Logg för 5000 utandningsprov med datum‐ och tidsstämpel.
Möjlighet att ta utandningsprov manuellt samt på omgivningsluft (t.ex utspilld etanol, få indikering på
medvetslös person eller utandningsprov på någon som inte vill samarbeta).
Utskriftsmöjlighet med Alcotest 6820 Documentation (paket med testare och skrivare). Paketet innehåller
även program för utvärdering av statistik samt enklare ändring av inställningar.
Handlovsrem av typen som gör att den sitter kvar på handen om du släpper greppet (tillval)
Levereras i anpassat ruggat plastetui.
Det finns möjlighet till att köpa till utbildning i hur man hanterar alkotestaren samt utför utandningsprov
på ett professionellt sätt.
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Sammantaget är Alkotest 6820 det givna valet för den yrkesmässiga provtagaren, lika given som
Alcotest 3000 är för den privata användaren.
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