
Alcotest  Drager 6510 oferă o analiză precisă şi rapidă a alcoolului din aerul expirat.
Mulţumită multiplelor posibilităţi de configurare, instrumentul poate fi uşor adaptat să
corespundă diferitelor reglementări internaţionale. Deoarece Alcotestul Drager 6510
oferă prin meniu paşi de operare intuitivi, devine foarte uşor de folosit iar rezultatele
precise ale măsurătorii pot fi obţinute într-un timp foarte scurt. 

Sigur şi uşor de utilizat 
Prelevarea automată şi procesul de
calibrare fac instrumentul să fie uşor
de folosit.  Toate funcţiile sunt
controlate printr-o singură tastă, iar
navigarea prin meniu se realizeză cu
ajutorul a două taste. Modul special în
care este conceput muştiucul conferă o
montare sigură şi rapidă chiar în
condiţii de lumină redusă.  

Gata de utilizare foarte repede 
Tehnologia electronică avansată
utilizată, asigură intrarea în regim de
funcţionare, foarte rapid. 

Aanaliză rapidă şi precisă 
Senzorul Drager ¼” este optimizat
pentru dinamica gazului specifică
alcoolului. Chiar dacă o concentraţie
mare a alcoolului este aplicată direct
senzorului, datorită componentelor
pneumatice şi timpului scurt de reacţie
a senzorului rezultatul măsurătorii este
afişat rapid. 

Consum de energie redus 
Se pot efectua peste 1500 teste cu
numai dou baterii (de tipul AA) 

Muştiuc “glisant cu click” 
Forma muştiucului este făcută ca să
intuieşti cum trebuie montat corect. 
Orificiul de ieşire a aerului, care nu
poate fi obturat elimină riscul 

imposibilităţii efectuării testului din
acest motiv. Lungimea muştiucului nu
permite ca buzele persoanei testate să
vină în contact cu carcasa aparatului şi
este în acelaţi timp o piesă ejectoare.
Ambalate individual, muştiucurile pot
fi uşor şi igienic montate pe aparat. 

Design practic 
Dimensiunile reduse ale aparatului fac
posibilă purtarea acestuia ” în
buzunar”. Designul ergonomic, permit 
utilizarea la fel de comodă pentru
mâna stângă sau dreaptă. Separarea
părţii unde este ţinut aparatul în mănă
de partea unde se montează muştiucul
asigură o distanţă suficient de mare
între mâna operatorului şi gura
persoanei testate. 

Interacţiune aparat / operator
optimizată 
Interacţiunea dintre operator şi aparat
se face printr-un display iluminat unde
sunt afişate mesaje text. O diodă cu
culori diferite şi un semnal auditiv vin
în completarea informaţiilor afişate. 

Memorie de date 
Rezultatele ultimelor  10 măsurători
cu numărul testului respectiv sunt
memorate. Rezultatele individuale pot
fi accesate prin parcurgerea meniului. 
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Specificaţie TEHNICA  Alcotest 6510 
Principiul de măsură Senzor electrochimic Drager in tehnologia ¼” ; specific pentru alcool 
Prelevare probă Standard: prelevare automată când este atins un volum minim de aer expirat 

Prelevare PASIVĂ, fără muştiuc sau iniţiere manuală în timpul suflării 
Gata de utilizare Approx. 6 secunde după pornire 
Afişare rezultat
măsurătoare 

După aprox. 3 secunde(la 0mg/l); după aprox. 10 sec. (la  0,5 mg/l la temp.
camerei) 

Temperatura de operare - 5 la + 50o C 
Umiditate 10 la 100% RH, necondensat 
Presiune ambientală 600 la 1.400 hPa 
Display Grafic iluminat LCD: 41 mm x 24 mm  
LED 3 culori, în completarea afişajului 
Semnal sonor Tonuri diferite pentru mesaje şi avertizări 
Memorie de date Ultimile 10 teste 
Unitate alimentare Două baterii AA cu afişarea gradului de încărcare

Aprox. 1.500 teste cu un set de baterii. 
Adaptor pentru muştiuc Pentru montarea muştiucului prin glisare. Poate fi orientat pentru partea stângă

sau dreaptă 
Muştiuc Igienic, ambalat individual, cu protecţie la atingere, fără obturare aer la ieşire,

muştiuc ejector şi distanţier între gură şi carcasa instrumentului 
Concept operare Funcţiile de măsurare pot fi accesate folosind o singură tastă; navigarea prin

meniu, cu două taste 
Calibrare Gaz uscat sau gaz umed 
Carcasă Rezistentă la impact ABS/PC 
Dimensiuni Aprox. 140 mm x 70 mm x 30 mm 
Configurarea
instrumentului 

Configurare directă ghidată de meniu
Nu necesită PC 

Vibraţii şi şoc Conform EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 
Marcaj CE Directiva 89/336/EC  

Coduri comandă 
Denumire Produs 
Denumire Produs Cod

Alcotest  Drager 6510 (instrument propriu-zis, 3
muştiucuri, 2 baterii, curea de mână, geantă de
plastic) 

8317900  

Muştiucuri (glisante cu click) 
Pachet de 100 buc 6810690  
Pachet de 250 buc 6810825
Pachet de 1000 buc 6810830  

La cerere se poate elibera CERTIFICAT DE ETALONARE emis de Institutul National de 
Metrologie la pretul suplimentar  de 150,00 LEI fara TVA 
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