
WYSOKOGATUNKOWE WYKONANIE

Profesjonalne urządzenie do pomiaru 
zawartości alkoholu w wydychanym powie-
trzu musi czasami wiele znieść. Dzięki 
nowej konstrukcji i wysokowartościowemu 
wykonaniu Alcotest 6820 spełnia coraz 
większe wymagania w zakresie wymogów 
użytkowania. Przez zastosowanie solid-
nych materiałów jest on maksymalnie 
odporny na czynniki atmosferyczne, takie 
jak zimno lub wilgoć, i spełnia wymogi  
klasy ochrony IP 54.

WYSOKI KOMFORT OBSŁUGI

Obchodzenie się z badanymi osobami 
znajdującymi się pod wpływem alkoholu 
wymaga maksymalnej koncentracji. W 
takich sytuacjach doskonale sprawdza się 
intuicyjna obsługa urządzenia. Wszystkie 
funkcje pomiarowe obsługiwane są przy 
użyciu tylko jednego przycisku. Zrozumia-
łe komunikaty pełnotekstowe na dużym, 
podświetlanym wyświetlaczu, pewnie 
przeprowadzają operatora przez pomiar 
zawartości alkoholu. Dioda świecąca i 
sygnały akustyczne uzupełniają wskazania 
wyświetlacza i informują o zakończeniu 
pomiaru. Do nawigacji i rejestracji danych 
statystycznych służą dwa przyciski menu.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Sprawdzony czujnik elektrochemiczny 
DrägerSensor został zastosowany także w 
urządzeniu Alcotest 6820. Czujnik ten 
charakteryzuje się bardzo krótkimi czasa-
mi reakcji oraz precyzją i długą żywotno-
ścią. Wyniki analizy są niezawodne nawet 
w temperaturach -5°C i +50°C. Także w 
przypadku wysokiej zawartości alkoholu 
przyrząd szybko podaje prawidłowe wyniki. 
Niezależnie od tego czy pomiar jest aktyw-
ny czy pasywny.

PRAKTYCZNA KONSTRUKCJA

Alcotest 6820 przekonuje wyważoną i 
ergonomiczną konstrukcją. Dzięki zwartej 
formie jest szczególnie poręczny i można 
go bez wysiłku obsługiwać jedną ręką. 
Kształt ustnika urządzenia Alcotest 6820 
pozwala na jego intuicyjne zamocowanie 
w przewidzianym do tego uchwycie, rów-
nież w warunkach niedostatecznego 
oświetlenia, niezależnie od tego czy  
operator jest lewo- czy praworęczny, oraz 
czy jest wykonywana kontrola ruchu lewo- 
czy prawostronnego. Wyświetlacz jest 
widoczny dla operatora przez cały czas. 
Po użyciu ustnik można łatwo i higienicz-
nie usunąć. 
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Alcotest 6820 to wynik konsekwentnego rozwoju skutecznego  
produktu Alcotest 6810. Kompaktowy miernik przenośny przekonuje 
bardzo krótkimi czasami reakcji i możliwością dostosowania do  
międzynarodowych wytycznych. Alcotest 6820 z jeszcze stabilniejszą 
obudową i sprawdzonym czujnikiem DrägerSensor jest niezawodnym 
urządzeniem do analizy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
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USTNIK „SLIDE’N‘CLICK“  

Opatentowane ustniki Dräger zapobiegają 
próbom manipulacji. Opcjonalna blokada 
uniemożliwiająca wciągnięcie powietrza  
zapewnia jednocześnie maksymalny 
poziom higieny.  Alcotest 6820 jest używa-
ny z tymi samymi niezawodnymi ustnikami, 
co urządzenia Alcotest 6510 i 6810.

PRZETWARZANIE DANYCH  

I DOKUMENTACJA 

Rozszerzona pamięć urządzenia Alcotest 
6820 może pomieścić do 5000 wyników 
testów. Złącze optyczne umożliwia bez-
przewodową transmisję danych do drukar-
ki Dräger Mobile Printer bezpośrednio w 
miejscu zastosowania. Ponadto przez  
złącze USB dane można przesyłać do 
komputera PC lub konfigurować urządzenie. 

OPCJONALNE AKCESORIA 

Szeroka pętla umożliwia bezpieczną i 
wygodną obsługę urządzenia Alcotest 
6820. Pętlę można zamocować na pasku 
lub nadgarstku zatrzaskami lub za pomocą 
zapięcia na rzepy. W razie potrzeby odbla-
skowe paski ułatwiają odnalezienie urzą-
dzenia.

Ustnik Slide‘n‘click

Wyświetlacz graficzny z tekstowymi  
komunikatami użytkownika

3-kolorowa dioda LED uzupełniająca wskazania 
wyświetlacza i komunikaty ostrzegawcze 

Przycisk włączania

Pętla na rękę zapewniająca  
stabilne trzymanie

Przyciski menu do poruszania  
się po opcjach

Złącze do ładowania akumulatorków NiMH lub 
transmisji danych

Gniazdo ustnika
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Opcjonalnie: sprawdzony adapter Slide‘n‘click
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DANE TECHNICZNE

Zasada pomiaru Elektrochemiczny czujnik DrägerSensor w technologii 1/4“; specyficzny dla alkoholu

Zakres pomiaru  0 do 2,5 mg/L; wskazanie na wyświetlaczu w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego 

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

Gotowość do pracy  Ok. 2 sek. po włączeniu

Wskazanie wyniku pomiarów  Ok. 3 sek. (przy 0 mg/L); ok. 10 sek. (przy 0,5 mg/L, temperatura pokojowa)

Temperatura pracy  –5 do +50°C

Wyświetlacz  Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem tła; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pikseli)

LED  3-kolorowa, uzupełniająca wskazania na wyświetlaczu i komunikaty ostrzegawcze

Nadajnik sygnałów akustycznych  Różne dźwięki sygnału, uzupełniające wskazania na wyświetlaczu i komunikaty ostrzegawcze

Pamięć  Zapisywanie ostatnich 5000 testów z numerem testu, datą i godziną

Zasilanie  Dwie baterie AA lub akumulatorki NiMH; wskazanie poziomu naładowania na wyświetlaczu.
 Jeden zestaw baterii wystarcza do przeprowadzenia ok. 1500 testów oddechowych. 
 Możliwe ładowanie akumulatorków NiMH w urządzeniu.

Kalibracja  Kalibracja gazem mokrym lub suchym

Wymiary (wys. x szer. x gł), ciężar  151 mm x 62 mm x 38 mm, ok. 195 g z bateriami

Konfiguracja urządzenia  Konfiguracja ustawień bezpośrednio w menu urządzenia (wymagany kod PIN).
 Dodatkowe oprogramowanie PC nie jest wymagane

Wibracje i uderzenia  Spełnia wymogi norm EN 60068-2-6, EN 60068-2-29

Oznaczenie CE  Dyrektywa 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna)

Złącza danych  USB dla PC; złącze optyczne do obsługi drukarki

Norma Spełnia wymogi EN 15964

Klasa ochrony  IP 54 

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Dräger Alcotest 6820 (miernik, 3 ustniki, 2 baterie, pętla na rękę, w walizce z tworzywa sztucznego)   83 22 660

Ustniki Dräger Alcotest (Slide’n‘click)  
Opakowanie 100 sztuk     68 10 690
Opakowanie 250 sztuk     68 10 825
Opakowanie 1000 sztuk     68 10 830

Ustniki Dräger Alcotest (Slide‘n‘click) z blokadą wdechu 
Opakowanie 100 sztuk     68 11 055

Zasilacz (źródło prądu) 600 mA, 11 V, do ładowania akumulatorków NiMH   83 16 991

12 V – adapter samochodowy do ładowania akumulatorków NiMH    83 20 252

Kabel przyłączeniowy PC do Dräger Alcotest Screener USB    83 19 715



SPÓŁKA-CÓRKA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Niemcy

www.draeger.com
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ODDZIAŁY FIRMY
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel.  +48 32 28 03 111
Tel.  +48 32 38 80 490
Fax  +48 32 28 21 032
sprzedaz.safety.pl@draeger.com

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Niemcy

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax  +48 32 601 26 24 

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 44 lok. 731
00 - 024 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 333 73 05

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o. 
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax +48 58 671 05 50




