
Dräger Alcotest® 6820
Urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu

Dbanie o to, by drogi były bezpieczne i wolne od pijanych kierowców
to niezwykle stresująca praca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pracowników organów ścigania, firma Dräger zaprojektowała ręczne
urządzenie Alcotest® 6820. Jest to łatwe w użyciu, szybkie i niezawodne
urządzenie sprawdzające się w trudnych warunkach, gdy liczy się każda
sekunda.
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Mocowanie ustnika

Włącznik

Czytelny wyświetlacz 

komunikatów tekstowych

Trzykolorowe diody LED przekazujące  

komunikaty i alerty

 Ustnik „slide‘n‘click”  

Opaska na rękę  

zapewniająca pewny  

chwyt

Interfejs do ładowania akumulatora NiMH  

i przesyłania danych

Przyciski menu do obsługi opcji
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Testy alkoholu zwiększające bezpieczeństwo

Alkohol to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na drogach i w zakładach pracy. Dräger Alcotest® 6820
zwiększa ogólne bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać obrażeniom ciała, uszkodzeniu mienia, jak również
utracie dobrego wizerunku firmy wynikającego z problemu nadużywania alkoholu.

Bardzo łatwa obsługa

Postępowanie z osobą znajdującą się pod wpływem alkoholu wymaga dużej koncentracji. Alcotest jest łatwy
w obsłudze i pozwala wykonywać testy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w prosty i szybki
sposób. Do obsługi wszystkich funkcji pomiarowych służy jeden przycisk. Łatwe do zrozumienia komunikaty
pełnotekstowe na dużym, podświetlanym wyświetlaczu prowadzą użytkownika przez procedurę testu.
Wyświetlanym informacjom towarzyszą sygnały świetlne i dźwiękowe, które powiadamiają także o zakończeniu
badania. Do nawigacji i zapisu danych statystycznych służą dwa przyciski menu.

Sprawdzona jakość

W urządzeniu Alcotest 6820 wykorzystano sprawdzony czujnik elektrochemiczny Dräger, odznaczający się
bardzo szybkimi czasami reakcji, dużą dokładnością i długim okresem eksploatacji. Wskazania czujnika są
wiarygodne w szerokim zakresie temperatury, od -5°C do +50°C. W przypadku wysokiego poziomu alkoholu
czujnik zapewnia szybkie, bezpieczne wyniki, zarówno dla testów aktywnych, jak i pasywnych.

Praktyczna konstrukcja

Alcotest 6820 odznacza się przyjazną dla użytkownika i ergonomiczną konstrukcją. Kompaktowe wymiary
sprawiają, że urządzenie można wygodnie chwycić i obsługiwać jedną ręką. Kształt alkomatu Alcotest 6820
sprawia, że zamocowanie ustnika nie sprawia żadnego problemu, nawet w ciemności. Niezależnie od tego,
czy jest on obsługiwany przez osoby praworęczne, leworęczne, czy wykorzystywany jest w ruchu prawo- czy
lewostronnym, wyświetlacz jest stale widoczny dla użytkownika. Po zakończeniu testu, ustnik zdejmuje się w
prosty i higieniczny sposób.

Wysoka jakość wykonania

Profesjonalny alkomat musi być odporny na wiele czynników. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika kształtowi i
wysokiej jakości wykonania, Alcotest 6820 używany jest do coraz to nowych zastosowań. Wytrzymałe materiały
sprawiają, że jest on szczególnie odporny na warunki atmosferyczne, np. na zimno lub wilgoć i posiada stopień
ochrony IP 54.

Ustnik „slide‘n‘click”

Chronione patentem ustniki Dräger zapobiegają wszelkim próbom manipulacji. Opcjonalny zawór
jednokierunkowy zapewnia najwyższy poziom higieny.



Zalety

Dräger Alcotest® 6820 | 03

Przetwarzanie i dokumentowanie danych

Rozszerzona pojemność pamięci urządzenia Alcotest 6820 umożliwia zapis do 5.000 wyników testów. Interfejs
optyczny umożliwia bezprzewodowy transfer danych do mobilnej drukarki Dräger bezpośrednio na miejscu.
Dodatkowo złącze USB pozwala przesłać dane do komputera lub skonfigurować urządzenie.

Akcesoria opcjonalne

Szeroki pasek sprawia, że Alcotest 6820 jest bezpieczny i wygodny w obsłudze. Można go przymocować do
pasa lub do dłoni zapinając go za pomocą klamry lub zapięcia na rzep. Paski odblaskowe ułatwiają lokalizację
urządzenia.

Akcesoria
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Ustniki typu „slide'n'click”

Ustniki są dostarczane w paczkach po 100, 250 i 1.000 sztuk, z
zaworkiem jednokierunkowym lub bez niego.
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Zasilanie

Baterie alkaliczne lub komplet akumulatorów do alkomatu 6820
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Skórzany pokrowiec

Skórzany pokrowiec w kolorze czarnym lub żółtym mocowany do paska
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Drukarka

Przenośna drukarka Dräger umożliwia wydruk wyników badania bez
konieczności użycia stacjonarnego źródła zasilania. Wymagane użycie 4
baterii AA.
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Dräger Alcotest® 3820

Analizator oddechu Dräger Alcotest® 3820 pozwala odpowiedzialnym
kierowcom zbadać zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu i upewnić się, że mogą prowadzić. W urządzeniu
wykorzystano precyzyjną technikę pomiarową, identyczną jakiej używa
policja: rocznie ponad 30 milionów testów na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu.
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Dräger Alcotest® 5820

Urządzenie Dräger Alcotest® 5820 pozwala profesjonalnym
użytkownikom na szybkie i precyzyjne wykonanie badania na
obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Technologia pomiarowa
zastosowana w tym niewielkim i łatwym w obsłudze urządzeniu
sprawdziła się ponad 200.000 razy na całym świecie.
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Dräger Alcotest® 7510

Kompaktowy i wytrzymały, przenośny alkomat przeznaczony
do zaawansowanych badań przesiewowych. Nadaje się doskonale
do zastosowań policyjnych i komercyjnych, a także w zakładach pracy
do przesiewowych testów trzeźwości. W wielu krajach Alcotest® 7510
jest dopuszczony do użytku jako urządzenie dowodowe.
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 to zaawansowane urządzenie do pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do celów dowodowych.
Spełnia ono krajowe i międzynarodowe wymagania oraz przepisy
(OIML R 126). Technologia podwójnego czujnika, intuicyjny, kolorowy
ekran dotykowy i nowoczesny wygląd sprawiają, że Alcotest® 9510
wyznacza najwyższe standardy.
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Dräger DrugTest® 5000

Bez pipetowania, kapania i oczekiwania: pobieranie próbki śliny jest
proste i szybkie przy użyciu Dräger DrugTest® 5000. Pobraną próbkę
można niezwłocznie przeanalizować na miejscu pod kątem dokładnych
wyników.
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Metoda badania Elektrochemiczny czujnik Dräger w technologii 1/4”
do pomiaru alkoholu

Zakres wskazań 0–2,5 mg/l; przekroczenie zakresu sygnalizowane na
wyświetlaczu

Pobór próbki Standardowo: automatyczny pobór próbki po osiągnięciu
minimalnej objętości
Możliwy pasywny pobór próbek lub ręczne uruchamianie
pobierania

Gotowość do użycia Ok. 2 s po włączeniu
Wyświetlenie wyników testu Po ok. 3 s (przy 0 mg/l), 10 s (przy 0,5 mg/l, temperatura

pokojowa)
Temperatura pracy Od -5 do +50°C  
Wyświetlacz Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem;

41 x 24 mm (128 x 64 pikseli)
Diody LED Trzykolorowe, sygnalizacja komunikatów i alarmów
Alarmy dźwiękowe Różne tony sygnałów towarzyszące komunikatom i alarmom
Pamięć Miejsce na ostatnie 5.000 pomiarów z numerami, godziną i datą

wykonania
Zasilanie Dwie baterie AA lub akumulatory Ni-MH; wskaźnik stanu baterii na

wyświetlaczu.
Jeden komplet baterii wystarcza na ok. 1.500 testów
oddechowych.
Akumulatory Ni-MH można ładować w urządzeniu.

Kalibracja Kalibracja gazem mokrym lub suchym
Wymiary (wys. x szer. x gł.), waga 147 mm x 65 mm x 39 mm, ok. 260 g
Konfiguracja urządzenia Ustawienia konfigurowane w menu urządzenia (wymagany PIN).

Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie komputerowe.
Odporność na drgania i uderzenia Spełnia wymagania norm EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN

60068-2-64,
MIL-STD 810F

Zgodność CE Dyrektywa EMC
Interfejsy danych Złącze USB; interfejs optyczny do pracy z drukarką
Norma Spełnia wymagania normy EN 15964
Stopień ochrony IP 54

Informacje zamówieniowe

Dräger Alcotest® 6820 (alkomat, 3 ustniki, 2 baterie, pasek na
rękę, plastikowa walizka)

83 22 660

Ustniki „slide‘n‘click” do Dräger Alcotest®

Opakowanie 100 sztuk
Opakowanie 250 sztuk
Opakowanie 1.000 sztuk

68 10 690
68 10 825
68 10 830

Ustniki „slide‘n‘click” z zaworkiem jednokierunkowym do Dräger
Alcotest®

Opakowanie 100 sztuk
Opakowanie 250 sztuk
Opakowanie 1.000 sztuk

68 11 055
68 11 060
68 11 065

Ładowarka 600 mA, 11 V do akumulatorów NiMH 83 16 991
Ładowarka samochodowa 12 V do akumulatorów NiMH 83 20 252
Kabel USB do połączenia Dräger Alcotest® z komputerem 83 19 715
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 
Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


