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nserar pro
omillemäta
aren FCA7
7000 med bränslece
ellsteknolo
ogi
KALA AB lan
– den samma
a teknolog
gi som ida
ag använd
ds av polis
sen
Fue
el Cell FCA
A7000 är en enkel oc
ch funktionsssäker pro
omillemätare med bräänslecellste
eknologi.
Brä
änslecellste
eknologi används i de
d instrum
ment som polis och andra mynndigheter använder och
på den ab
som
m bygger p
bsolut säkraste tekn ik som fin
nns att upp
pbringa påå marknad
den idag. Den
borde därför vvara första valet för alla
a som ön
nskar att mäta
m
promillle på ett tilllförlitligt sä
ätt.
Den
nna teknikk har en rad
r
fördela
ar jämfört med den avsevärt enklare haalvledarete
ekniken so
om i
värs
sta fall, hos en nykte
er person, kan
k ge uts lag för parrfym, hårsp
pray, bensiin eller naturliga ämn
nen i
utan
ndningslufften.
Exa
akt mätning
g från 0,00
0 till 5,00 promille
p
ga
aranteras tack
t
vare denna
d
teknnik som oc
ckså möjlig
ggör
mättning med två decima
aler.
Res
sultatet vissas på en LCD-skärm
L
m med bakg
grundbelys
sning.
änslecellste
eknologin var tidiga
are bara a
avsett för professio
onella anvvändare so
om polis och
Brä
offe
entliga myn
ndigheter och
o priset var
v myckett högt.
Tac
ck vara en
n ny och billigare
b
tillv
verkningsp
process ka
an den van
nliga konsuumenten nu
n få köpa
a en
promillemätarre med brä
änslecellste
eknologi - C
CA7000 till en vettig pris.
7000 väge
er bara 70 gram
g
utan batterier.
CA7
Med
d sina små
å yttermåttt är denna promillem
mätare lätt att
a alltid ta med sig, sså att man
n enkelt ka
an ta
reda på om allkoholen efter gårdag
gens fest h
har gått ur kroppen.
Rek
kommende
erat cirkaprris är 1295
5: - kronor inkl. moms
s.
mation kon
ntakta vänligen:
Förr mer inform
Lars Elgestål
Tele
efon. 0705
5-86 35 35
lars..elgestal@ka
ala.se
www
w.kala.se

Fotn
not:
Brän
nslecelltekno
ologin i alkom
metrar har utv
vecklats och
h förbättrats ända
ä
sedan den
d blev intro
roducerad på
å 1970-talet. När
man
n blåser i en p
promilletesta
are med en sådan
s
teknolo
logi fångas utandningsluf
u
ften upp av een bränslecell med två
platiinaelektroderr. Här oxiderar alkoholen
n som eventu
uellt finns i utandningsluf
u
ften, och gennererar elektrrisk ström. Ju
J
högrre alkoholkon
ncentration, ju
j mer ström
m producerass.
är producera
Alko
ohol-promilletestaren mätter mängden
n ström som ä
ad i bränslecellen, och om
mvandlar dettta till ett besstämt
måttt på alkoholkkoncentration
nen.
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