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Dräger Alcotest® 3820
Dla tych, którzy chcą być pewni.

Dräger Alcotest® oferuje odpowiedzialnym 

kierowcom niezawodny sposób badania 

alkoholu w powietrzu wydychanym i daje 

pewność nienaruszania granic prawa 

podczas jazdy.

Gwarantowane jest to precyzyjną technologią 

pomiarową identyczną z wykorzystywaną 

przez policję: ponad 30 milionów testów 

alkoholu w powietrzu wydychanym rocznie.

Dzięki Alcotest® 3820 kierowca może 

bezpiecznie wyruszyć w drogę.



Dräger Alcotest® 3820

Cechy i zalety
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Energooszczędność

1500 badań na jednej baterii

Intuicyjne mocowanie

ustnika chronionego nasadką

Dyskretne pomiary

dzięki nierzucającej się w oczy, 

nowoczesnej konstrukcji
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Niezawodne wyniki

dzięki technologii

DrägerSensor®

Łatwość użycia

z podświetlanym przyciskiem 

funkcyjnym i opcjonalnym 

sygnałem akustycznym

Prawidłowa obsługa

wspierana planszami

tekstowymi i graficznymi



Kompaktowa i 

nowoczesna

konstrukcja

Dräger Alcotest® 3820

Dalsze informacje
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Precyzja od ponad 60 lat: 

technologia pomiarowa używana przez policję

Kanał powietrzny prowadzi wydychane powietrze nad urządzeniem 

i do analizy pobierana jest jedynie niewielka próbka podawanego 

powietrza. Gwarantuje to, że w urządzeniu nie znajdzie się alkohol 

resztkowy, zaś wszystkie pomiary pozostają precyzyjne i

niezawodne. Alcotest 3820 to produkt Made in Germany 

spełniający najwyższe normy jakości.

Technologia pomiarowa zastosowana w Alcotest 3820 jest 

identyczna z technologią w wysoko precyzyjnych urządzeniach do 

badań alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zawsze gotowy do użycia, poręczny i dyskretny

Dzięki kompaktowej budowie, Alcotest 3820 mieści się w 

kieszeni spodni, co umożliwia dyskretne przeprowadzenie 

pomiarów, gdy tylko są wymagane. Aktywacja funkcji 

pomiarowej ma miejsce z użyciem podświetlanego przycisku 

funkcyjnego. Ten sam przycisk służy do nawigacji po menu. 

Opcjonalne sygnały akustyczne zapewniają użytkownikowi 

dodatkowe wsparcie.

W chłodne zimowe noce i gorące letnie dni: urzadzenie jest 

gotowe do użycia w kilka sekund.

Szybka i 

precyzyjna analiza

dzięki ¼” sensorom

elektrochemicznym

Dräger



Dräger Alcotest® 3820

Modele i wyposażenie
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Woreczek z mikrofibryUstnik

(5 szt. w opakowaniu)



Dräger Alcotest® 3820

Dlaczego warto wybrać produkty Dräger?
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01
» Posiadamy długie doświadczenie w zakresie systemów pomiarów alkoholu w powietrzu 

wydychanym

» Systemy pomiarów gazów są częścią kompetencji głównych firmy Dräger

02

03

» Nasze produkty są łatwe w użyciu i możliwe jest ich przystosowanie do różnych 

warunków roboczych

» Klienci czerpią korzyści z szerokiej oferty produktów i doświadczenia w zakresie szkoleń

» Dräger jest synonimem nowoczesnych technologii gwarantujących wysoce niezawodne 

wyniki

Sprawdzona

reputacja

Najwyższy

poziom wiedzy

technicznej

Najwyższa jakość

techniczna

lat doświadczeń

w dziedzinie pomiarów

alkoholu

badań powietrza 

wydychanego z użyciem 

urządzeń Dräger każdego 

roku

>60

30 milionówjednostek z serii 

sprzedanych na świecie>200 tys.

sekundy do 

wyświetlenia wyniku 

pomiarowego 0,0tylko 3 pomiarów na jednej 

baterii1.500



Dodatkowe slajdy
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Dräger Alcotest® 3820

Jazda pod wpływem: ile jest już „za dużo”?
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Alkohol ma udział w jednym na 

cztery wypadki śmiertelne na 

drogach Europy. 

Ryzyko udziału w wypadku przy stężeniu alkoholu we 

krwi na poziomie zaledwie 0,8 promila jest prawie 

trzy razy większe niż dla trzeźwych kierowców. Przy 

poziomie 1,1 promila, prawdopodobieństwo wzrasta 

sześciokrotnie.

Najbezpieczniej jest oczywiście prowadzić tylko 

wtedy, gdy się nie piło. W niektórych krajach, 

kategoriami kierowców, którzy muszą zachować 

ściśle zerowy limit alkoholu są kierowcy zawodowi, 

nowi kierowcy, jak również kierowcy, którzy weszli już 

w konflikt z prawem w wyniku prowadzenia pod 

wpływem.

Użycie tego urządzenia umożliwia uzyskanie 

niezawodnego wyniku pomiarowego w kilka sekund.

Dräger Alcotest® 3820
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Dräger Alcotest® 3820

Czy będziesz mógł prowadzić bezpiecznie?
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Odpowiedzialna jazda 

zaczyna się od wciśnięcia 

przycisku.

Czy wypiłeś już o kieliszek wina za dużo, 

czy też nadal jesteś w stanie prowadzić? 

Większość ludzi nie ma odpowiedzi na 

takie pytanie. Sposób w jaki tolerujemy i 

metabolizujemy alkohol jest unikalny dla 

każdej osoby. Czynniki, takie jak budowa 

fizyczna lub przyjmowanie pożywienia 

wahają się i ciężko jest je ocenić w 

połączeniu z alkoholem.

Dzięki Alcotest® 3820 można zmierzyć 

stężenie alkoholu w wydychanym 

powietrzu z użyciem tej samej technologii 

i precyzji co fukncjonariusze policji.

.

Dräger Alcotest® 3820



Dräger Alcotest® 3820

Alkohol resztkowy – następnego poranka
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Postaw na bezpieczeństwo, 

gdy trzeba prowadzić

Jak długo zajmie Twojemu organizmowi 

metabolizowanie alkoholu z trzech lub 

czterech kieliszków? Cztery godziny? 

Sześć? A może więcej? Bowiem 

odpowiadając na pytanie “Czy nadal / 

znowu mogę prowadzić?” można się z 

łatwością pomylić.

Dzieje się tak ponieważ stężenie alkoholu 

we krwi wynikające z danej ilości alkoholu 

waha się w zależności od osoby. Osoby, 

które chcą zachować się w sposób 

odpowiedzialny zanim usiądą za 

kierownicą powinny uzyskać precyzyjny 

wynik.

Lepiej dmuchać na zimne.

Dräger Alcotest® 3820



Dräger Alcotest® 3820

Portfolio rozszerzone
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Alcotest 3820 

profesjonalny do 

użycia prywatnego

Alcotest 5820

do użycia 

profesjonalnego 

przez policję 

i w przemyśle

Alcotest 6820

profesjonalna 

technologia 

pomiarowa z funkcją 

zarządzania danymi 

i dokumentacją

Alcotest 7510

jest 

urządzeniem 

dowodowym w 

niektórych 

krajach

Portfolio rozszerzone
Detekcja alkoholu z niezawodnymi 

wynikami

Nadużywanie alkoholu może mieć

szczególnie szkodliwy wpływ na 

środowisko, np. w pracy lub na 

drodze.

Nasza rodzina produktów Alcotest®

umożliwia analizę alkoholu w 

powietrzu wydychanym we 

wszelkich zastosowaniach. Cechy

główne to  łatwe i szybkie użycie oraz

niezawodne wyniki.

Nasze produkty znaleźć 

można na całym świecie. 

Można je również 

skonfigurować według 

większości obowiązujących 

norm.



Dräger Alcotest® 3820

Dane techniczne
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Szybkie użycie

Gotowość i wskazanie 

wyników w kilka 

sekund

Obejmuje

wszystkie

istotne zakresy

pomiarowe

Zakres pomiarowy 0 do 5,00 ‰; wyświetlanie komunikatu po 

przekroczeniu zakresu pomiarowego

Próbkowanie Próbkowanie automatyczne przy osiągnięciu 

minimalnej objętości, czasu dmuchania lub końcu 

wydechu – w zależności od konfiguracji

Gotowość do użycia ok. 4 sekundy po włączeniu

Wyświetlacz Graficzny, podświetlany LCD;

32 mm x 22 mm (128 x 64 pikseli)

Warunki środowiskowe -5 do +50°C; 10 do 100% wilgotności względnej (bez 

kondens. i podczas pracy); ciśnienie powietrza: 600 

do 1300 hPa

Rejestrator danych Pamięć ostatnich 10 testów

Zasilanie 1x bateria CR123A, poziom naładowania wskazywany 

na wyświetlaczu; ok. 1.500 badań na jednej baterii

Ustnik Higieniczny i indywidualnie pakowany

Kalibracja Gazem mokrym lub suchym

Obudowa Odporność na uderzenia ABS/PC; klasa ochrony IP52

Wymiary (WxHxD), 

Waga

ok. 50 mm x 133 mm x 29 mm / 

ok. 130 g, z baterią

Czytelne wyniki

na wyświetlaczu 

w trakcie dnia 

i w nocy

Bezpie-

czeństwo

Ekonomi-

czność

Produk-

tywność

< Zoom

Bild >

Długi czas użycia

ok. 1.500 badań 

na jednej 

baterii

Mały i dyskretny

dzięki nowoczesnej

konstrukcji



Dräger Alcotest® 3820

Normy i dopuszczenia
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Jakość
Made in Germany

EN 16280, 
EN 15964

AS 3547-1997
lev.2

FDA / NHTSA

Alcotest 3820 jest zgodny z 

poniższymi normami:

EN 15964, EN 16280, NHTSA, 

zgodność z wymaganiami FDA, 

AS 3547-1997 poz. 2, w 

zależności od konfiguracji i 

zastosowania

Odporność na wibracje i wstrząsy 

spełnia normę EN 60068-2-32

Znak CE 2004/108/WE

(zgodność elektromagnetyczna)

Zgodny ze stopniem ochrony

IP 52

Nagrodzony projekt



Dziękujemy!

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dane kontaktowe


