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Dräger Alcotest 3820 
Professionele alcohol ademtester van Dräger, leverancier van de officiële politietoestellen. Made In Germany 
 

 
 

De Dräger Alcotest® 3820 voor professioneel en particulier gebruik biedt de mogelijkheid om op een 
betrouwbare manier alcohol te testen. Dräger staat bekend om zijn betrouwbare en uiterst nauwkeurige 
meet-technologie die ook door de politie wordt gebruikt. 

Belangrijke eigenschappen 

• Accuraat als een professionele Politie alcoholtester 

• NL handleiding 

• Supersnel resultaat 

• 10 geheugenplaatsen voor opslag testresultaten 

• Tot 1500 testen mogelijk op 1 CR batterij lading 

Leveromvang:  

• Beschermhoes  

• Drie mondstukken 

• 1 x 3V CR123A (gemonteerd) 

• Handleiding (NL/FR/DE/EN/ES/PT/IT/CA) 

Aanbevolen voor:  
Bedrijven, (beroeps)chauffeurs, artsen, particulieren die absolute zekerheid willen 

Dräger is al meer dan 60 jaar wereldwijd marktleider en leverancier van ademalcohol meetinstrumenten voor 
de politie en de industrie. De meettechnologie in de Alcotest® 3820 is identiek aan de apparaten die voor 
uiterst nauwkeurige adem alcoholtesten worden gebruikt. Voortdurende ontwikkelingen in de technologie 
hebben de Alcotest 3820 ongeëvenaard snel en betrouwbaar gemaakt. Als particuliere gebruiker of 
beroepschauffeur kunt u zo onaangename verrassingen tijdens een eventuele alcoholcontrole eenvoudig 
voorkomen.  
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Snelle en gemakkelijke monstername 
De meetfunctie is eenvoudig te bedienen met de verlichte functietoets. Optionele akoestische signalen geven 
extra informatie. Het apparaat is binnen enkele seconden klaar voor gebruik en de ademtest kan direct 
worden uitgevoerd. Dezelfde functietoets wordt ook gebruikt voor navigatie door het menu. 

Verwisselbaar mondstuk 
Het mondstuk is intuïtief te gebruiken en wordt beschermd door een kap. Per testpersoon moet een nieuw 
mondstuk worden gebruikt. Extra mondstukken zijn als accessoires leverbaar. Het luchtkanaal leidt de 
uitgeademde lucht over het apparaat, en slechts een klein deel van deze ademlucht wordt voor de analyse 
gebruikt. Hierdoor is gegarandeerd dat er geen restalcohol in het apparaat aanwezig is en dat alle metingen 
nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Deze methode wordt ook door de politie gebruikt. 

Altijd klaar voor gebruik 
Op koude winternachten of warme zomerdagen: het apparaat is vrijwel direct klaar voor gebruik. Het 
temperatuurbereik voor het uitvoeren van metingen ligt bij  -5 °C tot +50 °C. 

Ontworpen voor jarenlang gebruik 
De Alcotest 3820 is 'Made in Germany' en voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. Een regelmatige 
kalibratie van het instrument waarborgt dat de meettechnologie op lange termijn nauwkeurig blijft werken. 
De ondersteuning van het wereldwijde, regionaal aanwezige servicenetwerk van Dräger garandeert dat u het 
apparaat jarenlang kunt gebruiken. 

Specificaties 

Sensortype  Elektrochemische DrägerSensor in 1/4”-techniek, specifiek voor alcohol 

Meeteenheid 
BAG: ‰  
AAG: mg/L 

Meetbereik  
0,00 - 5,00 ‰ - Bij overschrijding van het meetbereik wordt een melding op het 
scherm weergegeven 

Nauwkeurigheid tot 1,00 ‰ = 0,017 ‰ 

Afmeting (hxbxd in mm) 133x50x29 

Gewicht (g) incl batt. 118 

Werkingstemperatuur -5ºC tot +50ºC 

Omgevingsdruk 600 tot 1.300 hPa 

Luchtvochtigheid bij opslag 10 tot 100% r.v. (niet condenserend en in de bedrijfsmodus) 

Ademmonster 
automatische monstername bij het bereiken van het minimale uitademvolume 
resp. de vooraf ingestelde ademduur; automatische monstername bij het bereiken 
van het einde van de uitademfase; afhankelijk van de configuratie 
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Controle ademmonster ja 

Opwarmtijd ca. 4 seconden 

Blaastijd 3-4 seconden 

Analysetijd 
ca 3 seconden (bij 0,00%); 
ca.10 seconden (bij 1,00 ‰, kamertemperatuur) 

Display 
LED 

grafisch LCD-display met achtergrondverlichting; 32x22mm (128x64 pixels) 
1 x LED ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en 
waarschuwingsmeldingen 

Geheugenplaatsen de laatste 10 testen  

Weergave aantal testen ja 

Display taal aanpasbaar, standaard Engels 

Batterijen 1 x CR123A. Hiermee kunnen ca. 1.500 ademtesten worden uitgevoerd 

Behuizing schokbestendig ABS/PC 

Batterij-indicatie ja 

Automatisch power off ja 

Printeraansluiting nee 

PC-aansluiting nee 

Mondstukjes hygiënisch en afzonderlijk verpakt 

Vibratie- en 
schokbestendigheid 

EN 60068-2-32CE 

CE-markering richtlijn 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit) 

Normen EN16280, EN15964, NHTSA, FDA conformiteit, afhankelijk van de configuratie 

Ingebouwde klok voor de weergave van het kalibratie-interval 

Beschermingsklasse IP52 (tegen regen en stof) 

Kalibratie jaarlijks of na 1000 testen (hetgeen het eerst komt) 

 
 


