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Bild 

H 9.4 cm x W 27.53 cm 

Dräger Alcotest® 5510 

Podtytuł 

Miejsce, data, imię i nazwisko 



Dräger Alcotest® 5510 

W skrócie 
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Dräger Alcotest 5510 
Trzeźwy umysł i najwyższa wydajność 

Praca z ogniem, gazami lub ciężkimi 

materiałami wymaga pełnego skupienia. 

Wpływ alkoholu prowadzi jednak do 

wypadków i niższej wydajności. Alcotest 

5510 umożliwia przeprowadzenie 

szybkiej kontroli trzeźwości bez względu 

na miejsce. Podświetlany LCD umożliwia 

użycia alkomatu o każdej porze dnia i 

nocy. 

Alkomat posiada szeroki zakres opcji 

konfiguracyjnych pozwalających na 

jego przystosowanie do różnych 

przepisów i wytycznych narodowych. 

3 | 15 



Dräger Alcotest® 5510 

Cechy i zalety 
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Łatwość odczytania  

w dzień i w nocy 

dzięki podświetlanemu 

wyświetlaczowi 

Szybka gotowość 

dzięki najnowszej 

technologii 

elektronicznej 

Z
Z

Z
Z

Z
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Łatwe rozpoznanie 

wyników dzięki 

diodom LED w 

kolorze czerwonym, 

żółtym i zielonym 

Łatwa adaptacja 

nawet w 

ciemnościach dzięki 

mocowaniu ustnika 
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Łatwa obsługa 

dzięki prostej 

koncepcji  

3-przyciskowej 

Ponad 1500 badań 

dzięki niskiemu 

zużyciu energii 



Dräger Alcotest® 5510 

Dalsze informacje 
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Szybka i 

precyzyjna 

analiza dzięki  ¼” 

sensorowi Dräger 

Intuicyjna obsługa 

dzięki prostemu 

prowadzeniu po 

menu 

Szybkie testowanie i niezawodne wyniki 

¼” sensor Dräger ze zoptymalizowaną dynamiką gazową 

mierzy alkohol z wysoką precyzją wyników. Szybkie 

komponenty pneumatyczne, bezpośrednie ścieżki 

gazowe i reagujący szybko sensor gwarantują prawie 

natychmiastowe wyświetlenie wyniku pomiarowego. 

Wynik wyświetlany jest w zaledwie kilka sekund 

nawet przy wysokich stężeniach alkoholu. 

 

Trzy przyciski do pełnego sterowania 

pomiarami 

Pomiary obsługiwane są intuicyjnym interfejsem 3-

przyciskowym. Menu podręczne umożliwia łatwe 

wprowadzanie informacji i przeglądanie ostatnich 10 

wyników badań, zaś menu zabezpieczone PINem 

umożliwia specyficzne ustawienia bez podłączenia do 

PC. 

Prosty interfejs gwarantuje, że informacje są 

bezpieczne i łatwe do znalezienia. 

 

< Detail image  

or graph > 
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Dräger Alcotest® 5510 

Modele i wyposażenie 
M

o
d

e
le

 

Dräger Alcotest 5510 

W
y
p

o
s

a
ż
e

n
ie

 

Ustniki Skórzane etui 

ochronne 

Walizka transportowa 

Jednostka o stałej konfiguracj 

(8322650) 
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Jednostka o zmiennej konfiguracji 

(8322653) 

Dräger Alcotest 5510 



Dräger Alcotest® 5510 

Dlaczego warto wybrać Dräger? 

01 
Sprawdzona 

reputacja 

» Posiada dziesięciolecia doświadczeń w dziedzinie systemów do pomiarów alkoholu w 

wydechu 

» Systemy detekcji i pomiarów gazowych są częścią kluczowych kompetencji Dräger 

02 
Doświadczenia na 

najwyższym 

poziomie 

03 
Najwyższa jakość 

i najnowsze 

technologie 

» Klienci czerpią korzyści z szerokiego asortymentu produktów i doświadczenia w zakresie 

szkoleń 

» Produkty Dräger są łatwe w użyciu i przystosowaniu do różnych warunków roboczych 

» Gwarancja zastosowania nowoczesnych technologii zapewniających niezawodne wyniki 

lat doświadczeń w  

dziedzinie pomiarów 

alkoholu w powietrzu 

wydychanym 

badań z użyciem 

alkomatów Dräger  

w 2013 

60 

30000000 
sprzedanych 

alkomatów na całym 

świecie >200000 

krajów użycia 

alkomatów 

przesiewowych Dräger >50 pomiarów na tylko 2 

bateriach AA 1500 



Dräger Alcotest® 5510 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Detekcja nadużywania alkoholu 

Spożywanie alkoholu stwarza znaczne 

zagrożenia, np. wypadkami lub utraty 

wydajności. Dlatego też należy badać 

pracowników przed wejściem do miejsca 

pracy. Badania krwi zajmują jednak za dużo 

czasu i są tym samym kosztowne. 

Kontrola przy wejściu 1 

Miejsca pracy 2 

Ochrona porządku publicznego 3 
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Rozwiązanie: Dräger Alcotest 5510 



Dräger Alcotest® 5510 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Detekcja nadużywania 

alkoholu 

Pracownicy znajdujący się pod wpływem 

alkoholu ryzykują nie tylko własnym 

zdrowiem, lecz zwiększają także ryzyko 

wypadków z udziałem innych osób. 

Regularne badania prowadzą do 

zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy i 

gwarantują, że pracownicy są w stanie dać z 

siebie wszystko. 

Kontrola przy wejściu 1 

Rozwiązanie: Dräger Alcotest 5510 

Miejsce pracy 2 

Ochrona porządku publicznego 3 
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Dräger Alcotest® 5510 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Detekcja nadużywania 

alkoholu 

Dźwięk syreny, błyskające lampy, nakaz 

zatrzymania i policjant pukający w okno 

kierowcy: właśnie tak wygląda często 

zatrzymanie przez policję potencjalnego 

pijanego kierowcy. W takich sytuacjach 

funkcjonariuszom niezbędne są niezawodne 

i szybko działające narzędzia do kontroli 

poziomu alkoholu u kierowcy. 

Kontrola przy wejściu 1 

Rozwiązanie: Dräger Alcotest 5510 

Miejsca pracy 2 

Ochrona porządku publicznego 3 
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Dräger Alcotest® 5510 

Rozszerzone portfolio 
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Alcotest 3000 

oferuje 

nieskomplikowaną 

obsługę 1-

przyciskową 

Alcotest 5510 

posiada 

wsparcie dla 

szerokiego 

zakresu języków 

Alcotest 6820 

jest 

wysokoodporny 

na trudne warunki 

pogodowe 

Alcotest 7510 

używany głównie 

przez organy 

ochrony porządku 

publicznego 

Seria produktów 
Alkomaty gwarantujące 

niezawodne wyniki 

Nadużywanie alkoholu posiadać 

może szczególnie szkodliwe 

działanie na środowisko, np.  

w pracy lub na drodze. 

Nasza seria produktów Alcotest® 

umożliwia analizę alkoholu  

w wydychanym powietrzu do 

dowolnego zastosowania. 

Głównymi cechami są łatwość i 

szybkość użycia oraz 

niezawodność wyników. 

Nasze produkty używane 

są na całym świecie i 

mogą być skonfigurowane 

według większości 

obowiązujących norm. 
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Zakres pomiarowy 0 do 2,5 mg/l; wyświetlanie komunikatu przy 

przekroczonym zakresie pomiarowym 

Pobór próbki Standardowo: próbkowanie automatyczne przy 

osiągnięciu objętości minimalnej; próbkowanie pasywne 

bez ustnika, możliwa także aktywacja ręczna próbkowania 

Gotowość do użycia ok. 6 s po włączeniu 

Wyświetlacz Graficzny, podświetlany LCD; 41 mm x 24 mm  

(128 x 64 pikseli) 

Wyświetlanie wyników 

pomiarowych 

Po ok. 3 s (przy 0 mg/l); po ok. 10 s (przy 0,5 mg/l, 

temperatura pokojowa) 

LED 3-kolorowy LED zapewniający wsparcie wskazań i 

ostrzeżeń 

Sygnał akustyczny Różne sygnały dźwiękowe zapewniające wsparcie 

wskazań i ostrzeżeń 

Rejestrator danych Ostatnie dziesięć badań wraz z numerami 

Zasilanie Dwie baterie AA; wskazanie stanu naładowania; jeden 

zestaw baterii umożliwia przeprowadzenie ok. 1.500 

badań wydychanego powietrza 

Ustnik Higieniczne, pakowanie indywidualnie; zabezpieczone 

przed manipulacjami; nieblokujący wylot powietrza; 

wyrzutnik ustnika oraz odstępnik pomiędzy ustami i 

obudową urządzenia 

Koncepcja obsługi Funkcje pomiarowe wykonać można z użyciem tylko 

jednego przycisku; obsługa menu z użyciem dwóch 

przycisków menu 

Dräger Alcotest® 5510 

Dane techniczne 
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Wyniki odczytać 

można w dzień  

i w nocy 

Obejmowane są  

wszystkie istotne  

zakresy pomiarowe 

LED wspiera 

czytelność  

wyników 

Bezpie- 

czeństwo 

Ekono- 

miczność 

Produk- 

tywność 

Dobra stosowalność  

dzięki dwóm  

bateriom AA 

Proste menu 

przyciskowe  

umożliwia intuicyjną 

obsługę 



Dräger Alcotest® 5510 

Normy i dopuszczenia 
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6 
sekund po włączeniu - gotowość 

alkomatu do użycia 

>50 
lat dostarczania służbom policyjnym 

na całym świecie sprzętu do pomiarów 

alkoholu w powietrzu wydychanym 
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Alcotest 5510 posiada dopuszczenia  

dla wielu krajów. Alkomat używany jest 

zwykle do badań wstępnych. W wielu 

wypadkach wyniki przedstawić można  

w charakterze dowodowym w sądzie.  

Dopuszczenia dla Rosji i Ukrainy 

są w toku. 

Dopuszczenia UK Home Office  

i Germanischer Lloyd są w 

przygotowaniu. 

A5510 posiada także dopuszczenie 

NHTSA i spełnia wymagania 

Straży Przybrzeżnej USA. 

Alkomat posiada rekomendację 

Instytutu Technicznego Policji 

Niemiec do zdań policyjnych. 

Alkomat jest zgodny z normą EN 

15964. 

 

NHTSA 

W toku 

EN 15964 



Dräger Alcotest® 5510 

Obecność na rynku 

Ochrona 

porządku 

publicznego 

Górnictwo Szpitale 

Produkcja 

stali i metali 

Przemysł 

naftowy  

i gazowniczy 
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Dziękujemy! 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Dane kontaktowe 


