
 
 

 
 

Dräger Alcotest 6820 

Dräger Alcotest 6820 on menestyneen Dräger Alcotest 6810:n 
loogisen edelleenkehittelyn tulos -- entistäkin kompaktimpi ja 
nopeampi alkometri, joka voidaan sovittaa vastaamaan mittauk-
selle asetettuja vaatimuksia. Koeteltuine Dräger-antureineen 
Alcotest 6820 on luotettava kumppani alkoholin mittaukseen 
uloshengitysilmasta.  
 

KORKEALUOKKAINEN VIIMEISTELY 

Ammattikäyttöön suunnitellun alkometrin 

on kestettävä paljon. Uudelleen muotoiltu 
ja korkealuokkaisesti viimeistelty Alcotest 
6820 täyttää kasvavat käytettävyysvaatimuk-

set. Laadukkaan materiaalin ansiosta se 
kestää äärimäisen hyvin kovia sääolosuh-
teita, kuten kylmyyttä tai kosteutta ja täyttää 
suojausluokan IP 54 vaatimukset.  

 

KOETELTUA LAATUA 

Alcotest 6820:n tekniikka perustuu aiempi-

en mallien tapaan luotettavaan elektrokemi-
alliseen Dräger-anturiin. Anturille on omi-
naista paitsi erittäin lyhyt vasteaika myös 

tarkkuus ja kestävyys. Analyysi on aina luo-
tettava --- jopa -5 tai +50 celsiusasteen 
lämpötilassa. Anturi antaa nopeasti tarkan 
mittaustuloksen myös korkeista alkoholipi-

toisuuksista. Tämä pätee sekä aktiivisessa 
että passiivisessa näytteenotossa. 

 

KORKEA KÄYTTÖMUKAVUUS 

Toimiminen päihtyneiden henkilöiden 

kanssa vaatii suurta keskittymistä. Siinä 
tulee näkyviin helppokäyttöisen laitteen 
todellinen arvo. Kaikkia mittaustoimintoja 

ohjataan yhdellä painikkeella. Selväkieliset 
teksti-ilmoitukset suurella, taustavalaistulla 
näytöllä ohjaavat turvallisesti läpi testin. 

LED-merkkivalo ja äänimerkit tukevat näyt-
töä ja ilmoittavat mittauksen päättymisestä. 
Laitteessa on lisäksi kaksi painiketta valik-

konavigointia ja tilastotietojen keräämistä 
varten.  

 

Dräger Alcotest 6820 

KÄYTÄNNÖLLINEN MUOTOILU 

Alcotest 6820 vakuuttaa tasapainoisella ja 
ergonomisella muotoilullaan. Kompaktin, 

luontevasti käteen sopivan muodon ansios-
ta laitetta on erityisen helppo pitää ja käyt-
tää yhdellä kädellä. Alcotest 6820:n suu-

kappale on muotoiltu siten, että se on 
helppo napsauttaa pidikkeeseensä vaikka 
pimeällä --- ei ole väliä, onko käyttäjä oikea- 

vai vasenkätinen. Käyttäjä pystyy koko ajan 
seuraamaan näyttöä. Suukappale voidaan 
käytön jälkeen irrottaa yhtä helposti ja 

hygieenisesti.  
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2 | DRÄGER ALCOTEST 6820 

“SLIDE ‘N’ CLICK” -SUUKAPPALE 

Patentoitu Dräger-suukappale estää mani-

pulointiyritykset. Valinnainen takaiskuventtii-
li varmistaa samalla maksimaalisen hygiee-

nisyyden. Alcotest 6820:ssa käytetään 
samoja luotettavia suukappaleita kuin Alco-
test-malleissa 6510 ja 6810. 

 

TIEDON KÄSITTELY JA 

DOKUMENTOINTI 

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET 

Leveä rannelenkki tukee omalta osaltaan 

Alcotest 6820:n turvallista ja mukavaa 
käsittelyä ja käyttöä. Lenkki voidaan laittaa 

vyöhön tai ranteen ympärille ja kiinnittää 
joko soljilla tai tarranauhalla. Heijastimet 
helpottavat tarvittaessa laitteen paikallista-

mista.  

 

 Tehostetun tallennuskapasiteetin ansiosta 

Alcotest 6820:n muistiin mahtuu jopa 5000 
testitulosta. Optinen liitäntä mahdollistaa 
langattoman tiedonsiirron Dräger-mobiili-

tulostimeen kätevästi testauspaikalla. Lait-
teessa on lisäksi USB-liitäntä, jota voidaan 
käyttää tietojen siirtoon PC:lle sekä laitteen 

konfigurointiin. 

 

 

Suukappaleen pidike “Slide ‘n’ click” -suukappale 

3 väri-LED; näytön ilmoituksia 
ja varoituksia tukeva 

Graafinen näyttö ---  selvä-
kielinen käytön ohjaus  

 
 

Valikkopainikkeet navi-
gointiin asetusvalikossa 

Vaihtoehtona koeteltu “Slide‘n’click”-adapteri 

Virtapainike 

Rannelenkki 
varmaan pitoon 

Liitäntä NiMH-akun lataukseen tai 
tiedonsiirtoon 
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TEKNISET TIEDOT 

Mittausperiaate 
 

Elektrokemiallinen 1/4“-teknologian Dräger-anturi; alkoholille spesifinen 

Mittausalue 0 ‒ 2,5 mg/l (0‒5,0 ‰; mittayksikkö valittavissa), ilmoitus näyttöön mittausalueen ylityksestä 

Näytteenotto Automaattinen näytteenotto, kun minimi-ilmamäärä on saavutettu 
Passiivinen näytteenotto tai näytteenoton manuaalinen käynnistys myös mahdollista 
 Käyttövalmius noin 2 sek päällekytkennästä 

Palautumisaika noin 3 sek (0 mg/l -tuloksen jälkeen), 10 sek (0,5 mg/l -tuloksen jälkeen, huonelämpötilassa) 

Toimintalämpötila -5 ‒ +50 °C 

Näyttö Valaistu LCD-grafiikkanäyttö; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pikseliä) 

LED 3 väri-LED, näytön ilmoituksia ja varoituksia tukeva 

Äänimerkit Erilaisia, näytön ilmoituksia ja varoituksia tukevia äänimerkkejä 

Muisti Tilaa vähintään 5000 testille testinumeroineen, päivämäärineen ja kellonaikoineen 

Virtalähde Kaksi AA-paristoa tai NiMH-akkua; jäljellä olevan varauksen ilmaisin näytössä. 
Paristot riittävät noin 1500 testiin. NiMH-akut voidaan ladata irrottamatta niitä 
laitteesta. 
 Kalibrointi Märkä- tai kuivakaasukalibrointi 

Mitat (K x L x S), paino noin 151 mm x 62 mm x 38 mm, noin 260 g paristoineen 

Laitteen konfigurointi Laiteasetusten konfigurointi suoraan valikosta (PIN-koodilla suojattu). 
PC-ohjelmaa ei tarvita 
 
 

Tärinä- ja iskusuojaus Standardien EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 mukaan 

CE-merkintä Direktiivi 89/336/EEC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 

Tiedonsiirtoliitännät USB PC:lle; optinen liitäntä tulostimelle 

Standardi EN 15964 

Kotelointiluokka IP 54 

TILAUSTIEDOT 

Dräger Alcotest 6820 (mittari, 3 suukappaletta, 2 paristoa ja rannelenkki muovikotelossa) 83 22 660 

Dräger Alcotest suukappaleet (“Slide‘n’click”) 
100 kpl pakkaus  
250 kpl pakkaus  
1000 kpl pakkaus 

68 10 690 
68 10 825 
68 10 830 

Dräger Alcotest -suukappale (“Slide‘n’click”) takaiskuventtiilein 
100 kpl pakkaus 
 
 

68 11 055 

Latauslaite 600 mA, 11 V, NiMH-akkujen lataukseen 83 16 991 

12 V ajoneuvoadapteri NiMH-akkujen lataukseen 83 20 252 

PC-liitäntäkaapeli Dräger Alcotest Screener USB 83 19 715 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PÄÄKONTTORI: 

Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Germany 

www.draeger.com 

Valmistaja: 
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
23560 Lübeck, Germany 
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TYTÄRYHTIÖT: 

TANSKA 

Dräger Safety Danmark A/S 
generatorvej 6 B 
2730 Herlev 
Tel +45 44 50-0000 
Fax +45 44 50-0001 
www.draeger.dk 

NORJA 

Dräger Safety Norge AS 
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo 
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo 
Tel +47 41 40 24 00 
Fax +47 22 64 31 99 
www.draeger.no 

RUOTSI 

Dräger Safety Sverige AB 
Ögärdesvägen 19 D 
43330 Partille 
Tel +46 31 340 90-90 
Fax +46 31 340 90-99 
www.draeger.se 

SUOMI 

Dräger Suomi Oy 
Päiväläisentie 4 
00390 Helsinki 
Tel +358 207 119 600 
Fax +358 207 119 611 
www.draeger.fi 

 

http://www.draeger.com/
http://www.draeger.dk/
http://www.draeger.no/
http://www.draeger.se/
http://www.draeger.fi/

