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Dräger Alcotest® 6820 

Podtytuł 

Miejscowość, data, imię i nazwisko 



Dräger Alcotest® 6820 

W skrócie 
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Alcotest 6820 
Niezawodne wyniki w każdej pogodzie 

Konsumpcja alkoholu w miejscu pracy 

może posiadać daleko idące i trwałe skutki. 

Alcotest 6820 umożliwia zwiększenie 

bezpieczeństwa w firmie. Pozwala 

zapobiec obrażeniom, uszkodzeniom 

mienia i reputacji firmy. Kompaktowy 

alkomat ręczny Dräger Alcotest 6820 jest 

szybko gotowy do użycia i umożliwia 

adaptację do wytycznych  

międzynarodowych. 

Dzięki sprawdzonym sensorom Dräger, 

Alcotest 6820 jest niezawodnym 

partnerem podczas analizy alkoholu  

w wydechu w każdych warunkach 

pogodowych. 
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Dräger Alcotest® 6820 

Cechy i zalety 
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Kolorowe diody LED  

i sygnały akustyczne 

zapewniają dodatkowe 

wsparcie podczas użycia 

Interfejs do ładowania 

akumulatorów NiMH 

lub transmisji danych 

Higieniczny ustnik  

łatwy w użyciu nawet  

w ciemnościach dzięki 

intuicyjnym kształtom 

Łatwa obsługa 

dzięki prostej 

3-przyciskowej 

koncepcji obsługi 

Stopień ochrony IP 54 

gwarantujący niezawodne 

wyniki w różnych 

warunkach  

klimatycznych 
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Powiadomienia 

pełnotekstowe, łatwe do 

odczytania w dzień lub  

w nocy dzięki podświetleniu 

wyświetlacza 

Bateria 

wystarczająca na 

ponad 1500 badań < Zoom  

picture> 



Połączenie cech 

technicznych 

gwarantuje 

intuicyjną obsługę 

Szybka i precyzyjna 

analiza dzięki 

sensorowi Dräger 

Alcotest 

Dräger Alcotest® 6820 

Dalsze informacje 
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Wysoka wygoda użycia 

Sterowanie wszystkim funkcjami pomiarowymi Alcotest 6820 

przeprowadzane jest jednym przyciskiem. Do obsługi menu 

używane są dwa przyciski. Zrozumiałe powiadomienia tekstowe 

na podświetlanym wyświetlaczu bezpiecznie prowadzą 

użytkownika przez badanie. Dioda LED i sygnały akustyczne 

powiadamiają o zakończeniu pomiaru. Dane przesłać można 

bezpośrednio do PC lub drukarki przenośnej Dräger. 

 

Alkomat posiada intuicyjny interfejs umożliwiający szybkie 

pobranie próbki wydechu i odczytanie wyniku. 

Szybkie testowanie i niezawodne wyniki 

Sprawdzony sensor elektrochemiczny Dräger o 

zoptymalizowanej dynamice gazowej mierzy alkohol z wysoką 

precyzją. Sensor charakteryzuje się krótkim czasem reakcji 

połączonym z precyzją i trwałością. Wyniki badania są 

wiarygodne bez względu na to czy temperatura wynosi -5°C, 

czy też +50°C. Alkomat jest gotowy do badania, także 

powtórnego, w ciągu kilku sekund. 

 

Wyniki wyświetlane są w kilka sekund nawet przy wysokich 

stężeniach alkoholu. 
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Dräger Alcotest® 6820 

Modele i wyposażenie 
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Alcotest 6820 
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Pojemna pamięć danych,  

możliwość wydruku 

Alcotest 7510 
Trwała, zabezpieczona przed  

rozbryzgami wodnymi obudowa 

Alcotest 5510 
Łatwa i bezpieczna obsługa,  

niskie zużycie energii 
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Drukarka przenośna Ustnik Pasek na dłoń Walizka transportowa Ładowarka / ładowarka 

samochodowa 

Alcotest 3000 
Przyjazna dla użytkownika budowa,  

do użycia prywatnego 



lat doświadczeń  

w dziedzinie pomiarów 

alkoholu >60 
krajów użycia 

alkomatów 

przesiewowych Dräger >50 pomiarów na tylko 

dwóch bateriach AA 1500 
jednostek z 

rodziny 

produktów na 

całym świecie >200000 
badań alkoholu z użyciem 

alkomatów przesiewowych 

Dräger w 2013 

Dräger Alcotest® 6820 

Dlaczego warto wybrać produkty Dräger? 
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01 
» Klienci czerpią korzyści z szerokiego zakresu produktów i doświadczenia w zakresie 

szkoleń 

» Produkty są łatwe w użyciu i możliwe jest ich przystosowanie do różnych warunków 

roboczych 

02 

03 

» Dräger jest światowym liderem badań alkoholu w wydechu i próbek płynów jamy ustnej 

pod kątem narkotyków - sprzęt Dräger używany jest przez tysiące instytucji i organizacji 

na całym świecie 

» Gwarancja najnowszych technologii zapewniających niezawodne wyniki 

» Portfolio produktów do detekcji alkoholu i narkotyków obejmuje wszystko od alkomatów 

dowodowych najwyższej jakości do łatwych w użyciu alkoholowych blokad zapłonu i 

narkotesterów. Dräger jest w pełni oddany idei poprawy bezpieczeństwa. 
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Niezrównana 

wiedza i 

doświadczenie 

Najwyższa jakość 

techniczna 

Wyczerpujący 

know-how 

30000000 



Dodatkowe slajdy 
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Dräger Alcotest® 6820 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna i szybka detekcja 

nadużywana alkoholu 

Pracownicy pod wpływem alkoholu stanowią 

zagrożenie nie tylko dla własnego zdrowia, lecz 

zwiększają także ryzyko wypadków z udziałem 

innych osób lub maszyn. Regularne badania w 

pracy prowadzą do bezpieczniejszego miejsca 

pracy i pomagają zredukować ryzyko ze strony 

nadużywania substancji odurzających. Badania 

muszą być nieskomplikowane i powinny 

zapewniać czytelne wyniki pomiarowe. 

Miejsca pracy 1 

Rozwiązanie: Alcotest 6820 

Ochrona porządku publicznego 2 

Wymiar sprawiedliwości 3 
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Dräger Alcotest® 6820 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna i szybka detekcja 

nadużywana alkoholu 

Funkcjonariusze policji napotykają szereg 

sytuacji, gdzie spożywany jest alkohol. 

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków jest jedną z najczęstszych 

przyczyn wypadków. Skuteczne kontrole 

zapewniają niezawodny środek usuwania z dróg 

osób nadużywających alkohol - podczas 

codziennych działań drogowych, po wypadkach, 

w trakcie dochodzeń lub zamierzonych kontroli. 

Ochrona porządku publicznego 2 

Rozwiązanie: Alcotest 6820 

Wymiar sprawiedliwości 3 
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Miejsca pracy 1 



Dräger Alcotest® 6820 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna i szybka detekcja 

nadużywana alkoholu 

Osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu 

może szybko zacząć stwarzać zagrożenie. 

Konieczne są tym samym specjalne środki 

ostrożności, np. w ośrodkach odwykowych lub 

zakładach karnych. Podczas pracy kurator 

poza dbałością o bezpieczeństwo własne i 

innych, pamiętać musi o misji rehabilitacji i 

resocjalizacji. Urządzenia pomiarowe mogą 

wspomóc monitorowanie i zapobiegać 

nadużywaniu alkoholu. 

 

Rozwiązanie: Alcotest 6820 

Ochrona porządku publicznego 2 
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Miejsca pracy 1 

Wymiar sprawiedliwości 3 



Dräger Alcotest® 6820 

Portfolio rozszerzone 
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Portfolio rozszerzone 
Detekcja alkoholu i narkotyków 

Produkty z serii Dräger Interlock®  

i Dräger Alcotest® mierzą alkohol. 

Urządzenia do detekcji narkotyków 

oparte są na badaniach próbek 

płynów jamy ustnej. Wyniki 

pomiarowe są niezawodne i 

precyzyjne.  

Oferowany sprzęt do detekcji 

alkoholu i narkotyków pozwala 

czerpać korzyści z wyników naszych 

długoletnich doświadczeń. 

Od ponad 60 lat firma 

Dräger jest utożsamiana  

z pomiarami alkoholu  

w powietrzu wydychanym 

do celów policyjnych. 

Dräger DrugTest®  

Narkotestery 

Dräger Alcotest® 

Alkomaty przesiewowe  

i dowodowe 

Dräger Interlock® 

Alkomat połączony  

z immobilizerem pojazdu 
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Dräger Alcotest® 6820 

Dane techniczne 
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Krótki czas  

wygrzewania to  

efektywność  

kosztowa i czasowa 

Niezawodne wyniki  

w różnych  

warunkach  

klimatycznych 

Stopień ochrony IP 54 Wysoka odporność na najcięższe warunki pogodowe 

- alkomat spełnia wymagania stopnia ochrony IP 54 

Zakres pomiarowy 0 do 2,5 mg/l; powiadomienie przy przekroczeniu 

zakresu 

Gotowość do użycia ok. 2 s po włączeniu; zakres temperaturowy pracy -

5°C do +50°C 

Wyświetlanie wyników 

pomiarowych 

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

temperatura pokojowa) 

Czytelna obsługa menu Funkcje pomiarowe sterowane jednym przyciskiem; 

obsługa menu z użyciem dwóch przycisków; wyniki 

wyświetlane na podświetlanym LCD; kolorowe diody 

LED i sygnały dźwiękowe zapewniają wsparcie 

wskazań 

Ustniki Higieniczne, pakowane indywidualnie i 

zabezpieczone przed manipulacjami; nieblokujący 

wylot powietrza; wyrzutnik ustnika oraz odstępnik 

Duża pojemność 

pamięci danych 

Zapisywanie 5000 wyników pomiarowych i łatwe 

zarządzanie – wydruk z interfejsu optycznego lub 

transfer danych do PC przez USB 

Zasilanie Dwie baterie AA lub akumulatory NiMH, wskazanie 

stanu naładowania; jeden zestaw baterii umożliwia 

przeprowadzenie ok. 1500 badań wydechu 

Proste menu  

umożliwia intuicyjną 

obsługę 
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Bezpie- 

czeństwo 

Ekono- 

miczność 

Produk- 

tywność 

Transfer danych  

w celu łatwego  

zarządzania  

i dokumentacji 
€ 

€ 



Dräger Alcotest® 6820 

Normy i dopuszczenia 
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Alcotest 6820 uzyskał 

dopuszczenia w wielu krajach. 

Używany jest głównie do badań 

wstępnych.  

 

Alkomat jest zalecany przez 

niemiecki instytut techniczny 

policji do zadań policyjnych. 

 

 

~3 
sekundy po włączeniu - gotowość 

alkomatu do użycia 

>50 
lat dostarczania policji na całym 

świecie sprzętu do pomiarów alkoholu 

w powietrzu wydychanym 
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EN 60068-2-6, EN 60068-2-27,  

EN 60068-2-64, MIL-STD 810F 

Wibracja i udar 

Dyrektywa 89/336/EEC 

Znak CE 

EN 15964 

Norma dla alkomatów innych niż 

jednorazowego użycia 

IP 54 

Stopień ochrony 

EN 15964 
EN 60068-2-6 

EN 60068-2-27 
EN 60068-2-64 

NHTSA 



Górnictwo Wymiar 

sprawiedli-

wości 

Ochrona 

porządku 

publicznego 

Przemysł 

naftowy  

i gazowniczy 

Ośrodki 

odwykowe  

i rehabilitacyjne 

Produkcja  

i przetwarzanie 

Dräger Alcotest® 6820 

Obecność na rynku 
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Dziękujemy! 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Dane kontaktowe 


