
En alkomätare som du kan lita på

Triplog AlcoTrue® 

Är du trött på alkomätare som inte visar tillförlitliga resultat?

Triplog AlcoTrue® alkomätare använder samma teknik som 
polisen använder i sina alkomätare. Detta gör att du vet att du 
får ett riktigt mätresultat som du kan lita på.

Triplog AlcoTrue® är lättanvänd och har ett smidigt format som 
gör att du kan bära den med dig i fickan.

Triplog AlcoTrue® kan du vara säker på att du inte av misstag 
sätter dig och kör bil när du varken får eller borde göra det på 
grund av alkohol.

Avancerad sensorteknik

Triplog AlcoTrue® Alkomätare an-
vänder en elektrokemisk sensor 
(bränslecell) utvecklad i Tyskland, som 
ger en snabb och korrekt analys när du 
lämnar ett utandningsprov.

Lättanvänd

Efter att du har startat Triplog AlcoTrue® 
är den redo att användas inom några 
sekunder och några knapptryckningar. 
En stor display visar sedan resultatet. 
De 20 senaste resultaten lagras i ett 
minne.

Tillförlitlig

Triplog AlcoTrue® är noggrant uttestad 
avseende mätnoggrannhet och upp-
fyller givetvis alla CE-märkningskrav. 
Produkten uppfyller alla våra högt 
ställda kvalitetskrav.

Levereras komplett

Triplog AlcoTrue® levereras komplett 
med 3 st AA-batterier och 3 st mun-
stycken. Behöver du flera munstycken 
kan detta beställas.
Produkten levereras nykalibrerad och 
behöver sedan inte kalibreras förrän 
om 12 månader. Detta för att säker-
ställa att mätnoggrannheten bibehålls.



Mätteknik Alkoholspecifik elektrokemisk sensor (bränslecell) från 
Bluepoint Medical i Tyskland 

Mätområde 0-5.0‰
Noggrannhet Samma som polisens mätare

± 0.05‰ absolut upp till 1‰• 
5% av mätresultatet mellan 1‰ och 2‰• 
10% av mätresultatet över 2‰• 

Uppvärmningstid Klar för utandningsprov inom 6s
Återhämtningstid Ca 2s vid 0‰, ca 5s vid1‰
Display OLED färgdisplay (256 000 färger)
Ljudsignal Används bland annat vid utandningsprov och varningar

Minne De senaste 20 utandningsproven lagras i minnet
Munstycken Separat förpackade. Med backventil.
Driftstemperatur -5 °C to +50 °C
Luftfuktighet 20-98% RH
Lufttryck 600-1400 hPa
Språk Svenska/Engelska/Tyska
Storlek 132x63x28 mm
Vikt 175g inklusive batterier
Strömförsörjning 3 st AA batterier. Klarar upp till 2000 utandningsprov 
Kalibreringsintervall 12 månader
 
I förpackningen ingår Triplog AlcoTrue Alkomätare

3 st AA batterier
3 st munstycken
Bruksanvisning
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Återförsäljare:

Visste du att 10000 människor förolyckas i trafiken varje år i 
Europa på grund av alkoholpåverkade förare?

I Sverige görs 14000-16000 körningar om dagen av 
alkoholpåverkade förare. Se till att inte du är en av dem. För 
att du skall vara säker på att du kör nykter, använd AlcoTrue® 
C Alkomätare.


