
Dräger Alcotest® 6000
Přístroj pro měření alkoholu v dechu

Přístroj Dräger Alcotest® 6000 je určen profesionálním uživatelům;
umožňuje provést rychlou a přesnou dechovou zkoušku na alkohol. Měřicí
technika tohoto malého a uživatelsky přívětivého přenosného přístroje je
prověřena ve více než miliónu přístrojů prodaných po celém světě.
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0 Tělo přístroje splňuje požadavky 

stupně krytí IP54

Snadné ovládání jedním tlačítkem OK

Barevné diody LED doplňují displej a 
slouží k výstražným hlášením

Náustek „Slide‘n‘click“ zajišťuje 
hygienickou ochranu

Držák náustku k použití z levé 
nebo pravé strany

Texty zobrazené na displeji 
zajišťujísprávné použití

Tlačítka menu pro uživatele  
a servisní nabídku

Přihrádka na vyměnitelnou 
lithiovou baterii

Relexní pásek na ruku
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Snadné provádění dechových zkoušek na alkohol

Přístroj je připraven k použití během několika sekund. To znamená, že lze kdykoli provést (aktivní) test dotyčné
osoby. Přítomnost alkoholu lze měřit rovněž v okolním vzduchu (pasivní test). V takovém případě není náustek
zapotřebí.

Všechny funkce potřebné k měření se aktivují praktickým zeleným tlačítkem OK. K procházení menu slouží dvě
tlačítka.

Všestranný a odolný

Osvědčený elektrochemický senzor Dräger se vyznačuje krátkou dobou odezvy a dlouhou životností. Pracuje
s maximální přesností a spolehlivostí. Analýza je naprosto spolehlivá při teplotách od -5 do +50 °C. Senzor
poskytuje spolehlivé a rychlé výsledky rovněž v případech vysokého obsahu alkoholu, a to u aktivních i pasivních
měření.

Pohodlné používání

Jednání s intoxikovanými osobami vyžaduje značnou pozornost a soustředění. Přehledné ovládání přístroje je
důležitou podmínkou jednoduchého používání a hladkého průběhu dechových zkoušek.

Veškeré měřicí funkce lze ovládat jediným tlačítkem, což provádění zkoušky výrazně usnadňuje. Velký
podsvícený displej je dobře srozumitelný díky plnotextovým zprávám, které vás bezpečně provedou jednotlivými
úkony testu na alkohol. Dioda LED a zvukový signál doplňují displej a signalizují konec měřicího postupu. Dvě
navigační tlačítka slouží k pohybu v menu a umožňují přístup k různým funkcím, například zobrazení posledních
výsledků testů.

Jednoduše hygienický: náustek „Slide'n'click“

Propracovaná konstrukce produktu vyhovuje požadavkům na provádění rychlých, jednoduchých a hygienických
dechových zkoušek na alkohol: Tvar náustku Slide'n'click umožňuje jeho snadné nasazení, a to dokonce i ve
tmě. Přístroj Alcotest 6000 je připraven k dalšímu použití ihned po výměně náustku. Přístroj vždy odmítne pokus
o ucpání: Vzduchový kanál nelze uzavřít, což znemožňuje pokusy o manipulaci se zařízením během poskytování
dechového vzorku.

Distanční vložka na náustku zabraňuje v dotyku rtů testované osoby a pouzdra zařízení. Distanční zarážku lze v
případě potřeby použít rovněž jako ejektor náustku. Volitelně jsou k dispozici náustky se zpětnou klapkou.
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Alcotest Hygiene Plus

Hygiena je stále důležitější součástí našeho každodenního života. Detekční přístroje alkoholu v dechu od
společnosti Dräger Alcotest používají neinvazivní měřicí technologie s vysokým stupněm hygieny - pro uživatele i
pro testovaný subjekt - díky následujícím vlastnostem:

‒ Během testování je vydechovaný vzduch směrován kolem, nikoli přes zařízení
‒ Během testování je mezi uživatelem a testovaným subjektem úhel 90 °
‒ Jednorázový náustek je balen jednotlivě
‒ Výhody náustků Slide ‘n’ Click:

- bezpečná, hygienická vzdálenost mezi uživatelem a testovaným subjektem
- distanční vložka zabraňuje přímému kontaktu mezi rty a zařízením
- náustek lze snadno odstranit
- zpětný ventil zabraňuje vdechování vzduchu náustkem

Inovace z tradice

S více než 65 lety zkušeností je Dräger světovým lídrem na trhu v oblasti testování dechového alkoholu. Policie
v mnoha zemích používá zařízení z produktové řady Alcotest při každodenním sledování provozu. The Alcotest
6000 je vyroben v Německu a splňuje nejvyšší standardy kvality. Používá to stejné, profesionální Technologie
EC senzorů, zajišťující přesný výkon testu a bezpečné výsledky.

Příslušenství
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Náustky (Slide'n'click)

Dodávají se v balení po 100, 250 a 1 000 kusech, se zpětným ventilem
nebo bez něj.
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Ochranný kryt

Kryt poskytuje doplňkovou ochranu. Přístroj lze používat i s krytem,
protože kryt neomezuje viditelnost displeje.

D
-2

53
72

-2
02

0

Dräger Mobile Printer BT

Dräger Mobile Printer BT umožňuje bezdrátový tisk z jakéhokoli
kompatibilního přístroje Dräger v okruhu 15 metrů. Malou a lehkou
mobilní tiskárnu připevníte k opasku pomocí klipu. Snadné použití
zajišťuje tlačítko OK pro zapnutí i vypnutí přístroje a tlačítko pro posun
papíru. Světelné symboly poskytují informace o stavu přístroje.

Související produkty
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Dräger Alcotest® 6820

Ochrana silnic před opilými řidiči je nevyzpytatelná a vysoce stresující
činnost. Společnost Dräger vyvinula přenosný přístroj Alcotest® 6820
pro dechové zkoušky s důrazem na potřeby příslušníků policejních
složek. Snadno se používá a poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky i za
nejhorších podmínek v prostředí, ve kterém se počítá každá sekunda.
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Dräger DrugTest 5000

Už žádná práce s pipetou, kapkami a měření času: Odběr vzorku ústních
tekutin je s pomocí Dräger DrugTest 5000 rychlý a snadný. Odebraný
vzorek lze neprodleně analyzovat a získat tak přesné výsledky přímo
v místě použití.
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Princip měření Elektrochemický senzor s 1/4" technologií, specifický pro alkohol
Rozsah měření 0 až 2,5 mg/l; signalizace překročení rozsahu měření
Odběr vzorku Standardní: automatický odběr vzorku po dosažení minimálního

objemu resp. definovaného času výdechu;
K dispozici pasivní odběr vzorku bez náustku nebo manuální
spuštění odběru vzorku

Připravenost k použití přibližně 2 s po zapnutí
Zobrazení výsledku měření Po cca 3 s (při 0 mg/l a pokojové teplotě)
Provozní teplota -5 až +50 °C
Relativní vlhkost 10 až 100 % relativní vlhkosti (nekondenzující a v provozním stavu)
Požadavky na okolní tlak 600 až 1 300 hPa
Displej Grafický podsvícený displej LCD;

32 x 22 mm (128 x 64 pixelů)
LED Dvoubarevná k podpoře zobrazení výsledků a výstražných hlášení
Zvukový signál Různé zvukové signály pro podporu zobrazování hlášení a výstrahy
Paměť dat Paměť pro posledních 500 zkoušek spolu s jejich čísly
Napájení 1 x baterie CR123A, indikátor stavu nabití na displeji, s jednou

baterií lze provést 1500 dechových zkoušek.
Adaptér pro náustek Vylepšené nasazování náustku Slide’n’click, lze jej nasadit pro

orientaci vlevo nebo vpravo
Náustek Samostatně hygienicky balený se vzduchovým kanálem odolným

vůči ovlivňování zkoušky, s ejektorem náustku a distanční zarážkou
mezi ústy a tělem přístroje.

Způsob ovládání Měřicí funkce se ovládají jediným tlačítkem;
pohyb v menu pomocí dvou tlačítek

Kalibrace Kalibrace suchým nebo mokrým plynem
Tělo přístroje Plast ABS/PC odolný proti nárazu
Rozměry (š x v x h), hmotnost přibližně 50/60 x 141 x 31 mm; přibližně 150 g včetně baterie
Konfigurace přístroje Přímá konfigurace parametrů přístroje prostřednictvím menu

(je potřeba PIN). Není potřeba žádný další počítačový program
Vibrace a rázy EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Označení CE Ve shodě s požadavky CE
Norma Vyhovuje EN 16964, NHTSA, FDA, v závislosti na konfiguraci
Vnitřní hodiny Výstraha nebo deaktivace po dosažení konce servisního intervalu
Krytí IP54
Bluetooth® Ke komunikaci s Dräger Mobile Printer BT

Informace pro objednání

Dräger Alcotest® 6000 – konfigurátor 37 06 320

Dräger Alcotest® 6000 – Standard 37 06 961

Dräger Alcotest® 6000 – USA 37 06 962

Dräger Alcotest® 6000 – Japonsko 37 06 963
Náustky – balení po 100 kusech 68 10 690
Náustky – balení po 250 kusech 68 10 825
Náustky – balení po 1 000 kusech 68 10 830
Náustky se zpětnou klapkou – balení po 100 kusech 68 11 055
Náustky se zpětnou klapkou – balení po 250 kusech 68 11 060
Náustky se zpětnou klapkou – balení po 1 000 kusech 68 11 065
Ochranný obal, černý 68 11 065
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Ochranný obal, žlutá 83 27 811
Baterie 45 43 808
Dräger Mobile Printer BT 37 00 421
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

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

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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