Dräger Alcotest® 6820
Légalkohol mérő eszköz
A Dräger Alcotest® 6820 logikus utódja a sikeres Alcotest® 6810
készüléknek. A kompakt, kézi Alcotest® mérőműszer gyorsan kész a
használatra, és megfelel a nemzetközi irányelveknek. A még robusztusabb
házban elhelyezett és a bevált Dräger szenzorral ellátott Alcotest® 6820
megbízható partner a légalkohol elemzéséhez.
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Előnyök
Kiváló minőségű kivitelezés
Egy proﬁ légalkohol vizsgáló készüléknek ellen kell állnia némi helytelen használatnak. Az Alcotest 6820 új
konstrukciója és minőségi kivitelezése ideálissá teszik a készüléket nagy igénybevételt jelentő körülmények
közötti használathoz. Tartós anyagának köszönhetően rendkívüli módon ellenáll a kemény időjárási
körülményeknek, pl. hideg vagy nedvesség, és eleget tesz az IP 54 védelmi osztály követelményeinek.

Jó komfortérzet a felhasználó számára
Az ittas emberek vizsgálata nagyfokú koncentrációt igényel. Itt kerül a képbe egy könnyen működtethető
készülék valódi értéke. Az összes mérési funkciót egyetlen gombbal vezéreljük. Könnyen érthető szöveges
üzenetek egy nagy, hátulról megvilágított kijelzőn vezetik Önt végig az alkoholteszten. Egy LED kijelző és
hangjelzések egészítik ki a vizuális kijelzőt és jelzik a tesztmérés befejezését. A navigációhoz két menügombot
használunk valamint statisztikai adatok gyűjteményét.

Bevált minőség
Az Alcotest 6820 a bevált elektrokémiai Dräger szenzorral van ellátva. Ezt a szenzort nagyon rövid válaszidő
jellemzi, amihez pontosság és tartósság társul. A vizsgálati eredmények mindig megbízhatóak, függetlenül
attól, hogy a hőmérséklet -5 °C vagy +50 °C. A szenzor még magas alkoholtartalom esetén is gyors és pontos
eredményeket ad. És ez igaz az aktív és passzív mérésekre egyaránt.

Praktikus kialakítás
Az Alcotest 6820 kiegyensúlyozott, ergonomikus kialakítással rendelkezik. Kompakt formája miatt különösen
könnyű egy kézzel tartani és működtetni. Az Alcotest 6820 csutorája intuitív alakjának köszönhetően könnyen
kapcsolódik a tartóhoz még sötétben is, függetlenül attól, hogy Ön bal- vagy jobbkezes, vagy hogy az út balvagy jobboldalán halad-e a forgalom. A kijelzőn mindig jól olvasható. Használat után a csutorát éppen ilyen
könnyen és higiénikusan lehet kivenni.

’Csúsztatós-kattintós’ csutora
A szabadalmazott Dräger csutorák meggátolják az illetéktelen manipulálási kísérleteket. Az opcionális
visszacsapó szelep egyidejűleg maximális higiéniát biztosít. Az Alcotest 6820 ugyanazt a megbízható csutorát
használja, mint az Alcotest 6510 és 6810 típusok.

Adatfeldolgozás és dokumentálás
Az Alcotest 6820 bővített memóriakapacitása akár 5000 vizsgálati eredményt is képes rögzíteni. Egy optikai
interfész lehetővé teszi az adatok vezeték nélküli továbbítását a Dräger hordozható nyomtatójára közvetlenül a
helyszínen. Az adatok USB kapcsolattal lehet a PC-re továbbítani, és ugyanezt a csatlakozást lehet a készülék
konﬁgurálására is használni.
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Előnyök
Választható tartozékok
Széles pánt segíti az Alcotest 6820 vizsgálókészülék biztonságos és kényelmes használatát. A pántot az övhöz
agy a csukló köré lehet csatolni és csattal vagy tépőzárral lehet rögzíteni. Fényvisszaverők könnyítik meg, hogy a
készüléket sötétben is meg lehessen találni.

Tartozékok
Csutorák (’csúsztat-kattint’)

ST-178-2004

Kapható 100, 250 és 1,000 darabos csomagban, visszacsapó szeleppel
vagy anélkül.

Áramellátás

D-9486-2014

Alkáli elemek vagy tölthető akkumulátorok a 6820-hoz
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Tartozékok
Bőr táska

ST-210-2004

Bőr táska fekete vagy sárga színben az övre való rögzítéshez

Nyomtató

ST-8404-2006

A Dräger Mobile Printer a légalkohol és kábítószer mérési eredményeket
e célra szolgáló áramellátás igénybe vétele nélkül nyomtatja ki. 4 AA
elemmel működik.

Kapcsolódó Termékek
Dräger Alcotest® 5510

D-58698-2012

A sikeres Dräger Alcotest® 6510 belépő szintű típusa, a Dräger
Alcotest® 5510 a professzionális felhasználó számára pontos és gyors
légalkohol elemzést ad felhasználóbarát, kompakt formában. Lehetséges
kiépítéseinek széles köre miatt a kézi műszer könnyen adaptálható a
különféle nemzetközi elírásokhoz és irányelvekhez.
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Kapcsolódó Termékek
Dräger Alcotest® 7510

ST-15093-2008

A Dräger Alcotest® 7510 egy kompakt és robusztus kézi légalkohol mérő
műszer, amit kimondottan a legkorszerűbb kimutatáshoz fejlesztettünk
ki. Ideális ahhoz, hogy a rendőrség, az üzleti élet és az ipar légalkohol
kimutatására használja, de használható joghatállyal történő mérésekhez
is, a helyi előírásoktól függően.

Dräger DrugTest® 5000

D-54720-2012

Nincs pipettázás, nincs csepegés, nincs időhöz kötöttség: A Dräger
DrugTest® 5000 készülékkel gyors és könnyű az orális folyadékminta
(nyálminta) vétele. A mintát ezután a helyszínen azonnal lehet elemezni,
hogy pontos eredményt kapjunk.

Dräger DCD 5000

ST-13226-2007

Szeszes italok és kábítószerek egyszerű, gyors és biztos kimutatásához:
A Dräger DCD 5000 nemcsak a nyál könnyű összegyűjtését teszi
lehetővé, de a mintákat tárolni is lehet és el lehet küldeni laboratóriumba
elemzésre anélkül, hogy a mintát út közben meghamisítanák.

Dräger Interlock® 7000

D-98730-2013

A Dräger Interlock® 7000 egy alkoholt mérő indításgátló készülék.
A légalkohol mérésnél meggátolja, hogy egy ittas vezető beindítsa a
járművet. Az Interlock® 7000 nagyon gyorsan használatra kész. Emellett
a készüléket fel lehet szerelni kamerával és/vagy GPRS modullal a vevő
kívánságának megfelelően.
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Műszaki adatok
Vizsgálati módszer
Vizsgálati tartomány
Mintavétel

Használatra kész

Vizsgálati eredmények kijelzése
Üzemi hőmérséklet
Kijelző
LED

Akusztikus riasztások
Memória
Áramellátás

Kalibrálás

Méretek (magasság x szélesség x mélység), tömeg
A készülék konﬁgurálása

Rezgés- és ütésállóság

CE jelölés

Adat interfészek
Standard

Védelem típusa

Elektrokémiai Dräger szenzorok az 1/4”-os technológiához;
alkohol-speciﬁkus

0-tól 2,5 mg/l; a kijelző jelzi, ha túllépik a vizsgálati tartományt

Standard: automatikus mintavétel, amikor elérik a minimális
mennyiséget
Passzív mintavétel vagy a mintavétel manuális indítása lehetséges
Kb. 2 másodperccel bekapcsolás után

Kb. 3 mp (0 mg/l esetén), 10 mp (0,5 mg/l esetén,
szobahőmérséklet)
-5-től +50 °C-ig

Graﬁkus LCD kijelző háttér megvilágítással; 41 mm x 24 mm (128
x 64 pixel)
3 szín az üzenetek vagy riasztások jelzésére

Különböző hangjelzések különböző üzeneteket és riasztásokat
jeleznek
Elegendő hely a legutóbbi 5000 vizsgálat mentésére vizsgálati
számmal, dátummal és idővel együtt
Két AA elem vagy NiMH elem, elemkijelzés a kijelzőn.
Kb. 1500 vizsgálatot lehet egy elemkészlettel elvégezni.
A NiMH akkumulátorok töltése a készülékben lehetséges
Kalibrálás nedves gázzal vagy száraz gázzal
147 mm x 65 mm x 39 mm, kb. 260 g

A készülék beállításait a készülék menüjében közvetlenül lehet
konﬁgurálni (PIN szükséges).
Nincs szükség további PC szoftverre
Megfelel az EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64
szabványoknak
MIL-STD 810F
89/336/EGK irányelv (elektromágneses kompatibilitás)
USB-ről PC-re, optikai interfész a printer vezérléséhez
Megfelel az EN 15964 szabványnak
IP 54

Rendelési információk
Dräger Alcotest® 6820 (mérőeszköz, 3 csutora, 2 elem, kézi pánt,
műanyag tok)

83 22 660

100 db-ot tartalmazó csomag
250 db-ot tartalmazó csomag
1000 db-ot tartalmazó csomag

68 10 690
68 10 825
68 10 830

100 db-ot tartalmazó csomag
250 db-ot tartalmazó csomag
1000 db-ot tartalmazó csomag

68 11 055
68 11 060
68 11 065

12 V-os adapter járműhöz, a NiMH akkumulátorok töltéséhez

83 20 252

Dräger Alcotest csutora (csúsztat-kattint)

Dräger Alcotest csutora (csúsztat-kattint) visszacsapó szeleppel

PSU (áramforrás) 600 mA, 11 V, a NiMH akkumulátorok töltéséhez
PC csatlakozókábel a Dräger Alcotest Screener-hez USB

83 16 991
83 19 715
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Megjegyzések
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Megjegyzések

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

HUNGARY

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

