
Dräger Alcotest® 6000
Alkoholmätare

Med Dräger Alcotest® 6000 kan den professionella användaren snabbt
och noggrant utföra ett utandningsprov. Mättekniken i detta behändiga
och användarvänliga instrument är redan beprövad världen över och har
sålts över 1 miljon gånger.

D
-3

2
0
6
8
-2

0
2
0

Housing meets IP54

protection rating

Höljet har skyddsklass IP54

Lysdioder kompletterar displayen och 

ger varningsmeddelanden

Munstyckets klickfäste ger 

hygieniskt skydd

Hållaren för munstycket kan sitta till 

vänster eller höger

Texten på displayen garanterar rätt 

användning

Menyknappar för användar- och 

servicemenyn

Batterifack för utbytbart litiumbatteri

Handrem med relex
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Enkel alkoholmätning

Instrumentet är klar att använda efter bara några sekunder. Det innebär att du kan utföra ett test på en person
när som helst. Du kan även mäta alkoholhalten i den omgivande luften (passiv mätning). I detta fall behövs inget
munstycke. Alla funktioner som krävs för en mätning aktiveras med den gröna OK-knappen. För navigering finns
två menyknappar.

Mångsidig och robust

Den beprövade och pålitliga Drägergsensorn i Alcotest 6000® karakteriseras av mycket snabba svarstider
och en lång livslängd. Den arbetar med extrem precision och tillförlitlighet. Analysen är tillförlitlig även vid
temperaturer mellan –5 °C och +50 °C. Sensorn ger också snabba, tillförlitliga resultat vid höga alkoholhalter,
vid både aktiv och passiv mätning.

Bekväm att använda

Det krävs stor uppmärksamhet och fokus att handskas med berusade människor. Att utrustningen är intuitiv
är viktigt för enkel användning och smidiga utandningstester. Alla mätfunktioner utförs med en enda knapp,
vilket underlättar testet. Den stora bakgrundsbelysta displayen är lätt att förstå, tack vare fullständiga anvisningar
som ger säker vägledning genom testet. En lysdiod och en ljudsignal kompletterar displayen och anger
när mätningen är klar. Du använder två knappar för att navigera genom menyn, t.ex. för att visa de senaste
testresultaten.

Helt enkelt hygienisk: Munstycke med klickfäste

Den sofistikerade designen möjliggör snabb, enkel och hygienisk testning av alkohol. Formen på munstycket
gör att du intuitivt sätter det rätt, även i mörker. Alcotest 6000 är redo att användas igen omedelbart efter att du
har bytt munstycke. Dessutom hindras alla försök till manipulering. Luftutloppet kan inte stängas vilket stoppar
försök att manipulera mätaren när ett utandningsprov lämnas. En distans på munstycket gör att personens
läppar inte kommer i kontakt med mätaren. Distansen kan även användas för att ta av munstycket. Munstycken
med backventil finns att beställa.
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Alcotest Hygiene Plus

Hygien är en allt viktigare del av vår vardag. Dräger Alcotest andningsalkoholdetekteringsanordningar använder
icke-invasiva mätteknologier med hög hygien - både för användaren och testpersonen - tack vare följande
funktioner:

‒ Under testningen riktas den utandade luften förbi snarare än genom enheten
‒ Det finns en vinkel på 90 ° mellan användaren och testpersonen under testningen
‒ Engångsmunstycke förpackas individuellt
‒ Fördelar med munstycket Slide ’n’ Click:

- säkert, hygieniskt avstånd mellan användare och testperson
- spacer förhindrar direkt kontakt mellan läppar och enhet
- munstycket är lätt att ta bort
- backventilen förhindrar inandning av luft genom munstycket

Innovation född ur tradition

Med över 65 års erfarenhet är Dräger den globala marknadsledaren inom test av andningsalkohol. Polisen i
många länder använder enheter från Alcotest-produktserien i daglig trafikövervakning. De Alcotest 6000 är
tillverkad i Tyskland och uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Den använder samma, professionella EC-
sensorteknik, vilket säkerställer exakt testprestanda och säkra resultat.

Tillbehör
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Munstycken

Finns i förpackningar om 100, 250 och 1 000 munstycken med eller utan
backventil.
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Skyddsfodral

Fodralet ger ger ytterligare skydd. Mätaren kan användas med fodralet
på eftersom displayen hela tiden är synlig.
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Dräger Mobile Printer BT

Dräger Mobile Printer BT möjliggör trådlös utskrift från alla Drägers
kompatibla testenheter inom en radie på 15 meter. Du fäster den lilla,
lätta mobila skrivaren i bältet med ett spänne. Den är enkel att använda
tack vare OK-knappen för att sätta på och stänga av enheten samt
knappen för pappersmatning. Upplysta symboler förmedlar information
om enhetsstatus.

Relaterade produkter

D
-1

19
38

-2
01

6

Dräger Alcotest® 6820

Att hålla vägarna säkra och fria från berusade förare är ett
oförutsägbart och stressande jobb. Dräger har utformat den handhållna
utandningsmätaren Alcotest® 6820 specifikt för polisers behov. Den
är enkel att använda och ger snabba, pålitliga resultat i de tuffaste
situationer som du kan stå inför när varje sekund räknas.
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Dräger DrugTest 5000

Ingen pipettering, inga droppar, ingen tidmätning: Insamling av en saliv
görs snabbt och enkelt med Dräger DrugTest 5000. Det insamlade
provet kan därefter analyseras omedelbart för noggranna resultat på
plats.
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Mätprincip Elektrokemisk Drägersensor, alkoholspecifik
Mätintervall 0–5,0 ‰ . Om mätintervallet överskrids visas ett meddelande
Provtagning Standard: automatisk provtagning när minimivolymen och blåstiden

uppnås.
Passiv provtagning utan munstycke eller manuell provstart är
möjlig.

Redo för användning Ca 2 sekunder efter påslagning
Visning av mätresultat Efter ca 3 sekunder (vid 0 mg/l, rumstemperatur)
Arbetstemperatur -5°C till +50 °C
Relativ luftfuktighet 10 – 100 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande och i

arbetsläge)
Lufttryck 600 – 1 300 hPa
Display Grafisk bakgrundsbelyst LCD-skärm,

32 x 22 mm (128 x 64 pixlar)
Lysdioder Två färger för att stödja visning av resultat och

varningsmeddelanden
Ljudsignal Olika signaler för meddelanden och varningar
Datalog Lagring av de senaste 500 testerna med testnummer
Strömförsörjning 1 x CR123A-batteri, laddningsnivåindikator på displayen. Ett batteri

kan användas för upp till 1 500 utandningstester.
Munstyckets passning Förbättrad munstyckhållare som kan monteras till vänster eller

höger
Munstycke Hygieniskt och individuellt förpackat, manipuleringssäkert

luftutlopp, utmatning av munstycket och distans mellan munnen
och mätaren

Funktionalitet Mätfunktionerna kan utföras med en enda knapp,
menynavigering görs med två knappar

Kalibrering Kalibrering med våt eller torr gas
Hölje Stöttålig ABS/PC
Mått (B x H x D), vikt Ca 50/60 x 141 x 31 mm, ca 150 g inkl. batteri
Konfiguration Menystyrd konfiguration av instrumentinställningar (PIN-kod

krävs). Ingen extra programvara krävs
Vibrationer och stötar EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, SV 60068-2-64
CE-märkning CE-överensstämmelse
Standard EN 15964, NHTSA, FDA-överensstämmelse, beroende på

konfiguration
Intern klocka Varning eller avstängning efter utgånget serviceintervall
Typ av skydd IP54
Bluetooth® För kommunikation med Drägers Mobile Printer BT

Beställningsinformation

Dräger Alcotest® 6000 – konfigurator 37 06 320

Dräger Alcotest® 6000 – Standard 37 06 961
Munstycken – förpackning med 100 st. 68 10 690
Munstycken – förpackning med 250 st. 68 10 825
Munstycken – förpackning med 1 000 st. 68 10 830
Munstycke med backventil – förpackning med 100 st. 68 11 055
Munstycke med backventil – förpackning med 250 st. 68 11 060
Munstycke med backventil – förpackning med 1 000 st. 68 11 065
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Skyddsväska, svart 83 24 999
Skyddsväska, gul 83 27 811
Batteri 45 43 808
Dräger Mobile Printer BT 37 00 421
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Alla produkter, funktioner och tjänster är inte till salu i alla länder.
Nämnda varumärken är bara registrerade i vissa länder och inte nödvändigtvis i det land där
detta material frisläpps. Gå till www.draeger.com/trademarks för att se aktuell status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SVERIGE
Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel +46 10 344 4000
ordersverige@draeger.com
.

Hitta din regionala
försäljningsrepresentant
på: www.draeger.com/
kontakt
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