
Dräger Alcotest® 5820
Ademalcoholmeetinstrument

De Dräger Alcotest® 5820 biedt de professionele gebruiker een snelle en
nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting. De meettechnologie
van dit handzame en gebruiksvriendelijke meetinstrument heeft zich in de
praktijk bewezen, met wereldwijd meer dan 200.000 apparaten in gebruik.
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Mondstukhouder geschikt voor

links- of rechtshandig gebruik

Slide’n’click mondstuk

biedt hygiënische  

bescherming

Tekstmeldingen op het display

ondersteunen een correct gebruik

Menutoetsen voor het gebruikers- 

en onderhoudsmenu

Kleuren LEDs ter ondersteuning  

van de ademtest en  

waarschuwingsmeldingen

Eenvoudige éénknopsbediening 

met de OK-toets

Behuizing voldoet aan 

beschermingsklasse IP54



Voordelen
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Snel en eenvoudig ademalcohol testen

Het apparaat is binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Dit betekent dat u op elk moment een (actieve) test
bij een persoon kunt uitvoeren. Het is ook mogelijk om alcohol in de omgevingslucht te meten (passief), in dat
geval is geen mondstuk nodig.

Alle functies die voor een meting vereist zijn, worden via de handige groene OK-toets geactiveerd, terwijl de
twee menutoetsen voor de navigatie worden gebruikt.

Veelzijdig en robuust

De bewezen elektrochemische DrägerSensor in de Alcotest 5820 kenmerkt zich door zijn zeer snelle
reactietijden en een lange service interval. Het apparaat is extreem nauwkeurig en betrouwbaar. De analyse is
zelfs bij temperaturen van -5 tot +50 °C betrouwbaar. Ook bij een hoog alcoholgehalte levert de sensor een
snel en betrouwbaar resultaat, zowel bij actieve als passieve metingen.

Hoog bedieningscomfort

De omgang met personen die onder invloed zijn, vereist een hoge mate van concentratie. De intuïtieve
bediening van het apparaat is een belangrijk aspect voor het gebruiksgemak en soepel verlopende
alcoholmetingen.

Alle meetfuncties kunnen via slechts één knop worden bediend om de test nog makkelijker uit te kunnen
voeren. De duidelijke tekstmeldingen op het grote verlichte display loodsen u feilloos door de alcoholmeting.
Een LED en akoestische signalering ondersteunen de weergave op het display en geven het einde van
een meting aan. De twee menutoetsen worden gebruikt voor navigatie door het menu. Zo kunt u hiermee
bijvoorbeeld de laatste resultaten bekijken.

Eenvoudig en hygiënisch: het slide'n'click mondstuk

Het geavanceerde productontwerp voldoet aan alle vereisten voor een snel, eenvoudig en hygiënisch uitvoeren
van de ademalcoholtest: de vorm van het slide'n'click mondstuk waarborgt een intuïtief correct plaatsen, zelfs
in het donker. Na het verwisselen van het mondstuk is de Alcotest 5820 direct klaar voor gebruik. Verder is het
apparaat ontworpen om alle pogingen tot manipulatie consequent op te merken: de luchtuitlaat kan niet worden
afgesloten, waardoor pogingen om het apparaat tijdens een ademtest te manipuleren worden voorkomen.

Dankzij een afstandhouder op het mondstuk komen de lippen van de testpersoon niet in aanraking met de
behuizing van het testapparaat. Ook kan de afstandhouder worden gebruikt om het mondstuk te verwijderen.



Toebehoren
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Mondstukken (slide'n'click)

Mondstukken in verpakkingen van 100, 250 en 1.000 stuks.
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Beschermhoes

De hoes biedt extra bescherming. Het apparaat kan bediend worden
terwijl de hoes is aangebracht, het display blijft altijd zichtbaar.

Verwante producten
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Dräger Alcotest® 6820

De handhaving van rijden onder invloed is een onvoorspelbare en
stressvolle taak. Dräger heeft het Alcotest® 6820 specifiek ontworpen
om te voldoen aan de behoeften van de rechtshandhaving. Het
handmeetinstrument is eenvoudig te gebruiken en biedt snelle en
betrouwbare resultaten in moeilijke situaties waarin elke seconde telt.



Verwante producten
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Dräger Alcotest® 9510

De Dräger Alcotest® 9510 is een geavanceerd ademanalyseapparaat
voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen. Het is ontworpen
om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving
(OIML R 126). In Nederland toegelaten onder NMi T7802. Met
dual sensortechnologie, intuïtief kleuren touchscreen en moderne
vormgeving stelt de Alcotest® 9510 hoge standaarden.
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Dräger DrugCheck® 3000

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een
persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op
speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare
resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is
overal inzetbaar.
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Dräger DrugTest® 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de
Dräger DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en
eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna uitlezen – voor
een betrouwbaar resultaat ter plaatse.



Technische gegevens

Dräger Alcotest® 5820 | 05

Meetprincipe Elektrochemische DrägerSensor in 1/4"-techniek, specifiek voor
alcohol

Meetbereik 0 tot 2,5 mg/l; displaymelding bij overschrijding van de
meetbereikgrenzen

Monstername Standaard: automatische monstername bij het bereiken
van het minimale uitademvolume resp. de vooraf ingestelde
ademduur;passieve monstername zonder mondstuk of handmatig
starten van de monstername zijn mogelijk

Gebruiksgereedheid Ca. 2 s na inschaken
Weergave van de meetresultaten Na ca. 3 s (bij 0 mg/l);

na ca. 10 s (bij 0,5 mg/l, kamertemperatuur)
Bedrijfstemperatuur -5 tot +50 °C
Luchtvochtigheid 10 tot 100 % r.v. (niet-condenserend en in de bedrijfsmodus)
Omgevingsdruk 600 tot 1.300 hPa
Display Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting;

32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED 2-kleurig, ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en

waarschuwingsmeldingen
Akoestische signalering Verschillende signaaltonen ter ondersteuning van meldingen en

waarschuwingen op het display
Datalogger Opslag van de laatste 100 testen met testnummers
Voeding 1 x CR123A-batterij, weergave van de laadtoestand op het display.

Met één batterij kunnen ca. 1.500 ademtesten worden uitgevoerd.
Mondstukadapter Verbeterde slide’n’click mondstukbevestiging; voor links- of

rechtshandig gebruik
Mondstuk Hygiënisch, afzonderlijk verpakt, met manipulatiebestendige niet-

afsluitbare luchtuitlaat, mondstukverwijderaar en afstandhouder
tussen de mond en de behuizing van het testapparaat

Bedieningsconcept Meetfuncties kunnen met slechts één toets worden uitgevoerd;
navigatie door het menu via twee menutoetsen

Kalibratie Natgas- of drooggaskalibratie
Behuizing Schokbestendig ABS/PC
Afmetingen (b x h x d), gewicht Ca. 50/60 x 141 x 31 mm; ca. 150 g, incl. batterij
Instrumentconfiguratie Configuratie van de instrumentinstellingen direct via het menu

(PIN vereist); extra PC software niet noodzakelijk
Vibratie- en schokbestendigheid EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
CE-markering Richtlijn 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit)
Normen EN 15964, NHTSA, FDA conformiteit, afhankelijk van de

configuratie
Interne klok Waarschuwing of uitschakeling na afloop van het kalibratie-interval

(afhankelijk van de configuratie)
Beschermingsklasse IP54

Bestelinformatie

Dräger Alcotest® 5820 – Configurator 83 24 921

Dräger Alcotest® 5820 – geconfigureerd (meetinstrument,
3 afzonderlijk hygiënisch verpakte mondstukken, 1 batterij,
polsriem, verpakt in kunststof transportkoffer)

83 25 200

Mondstuk (slide'n'click) – verpakking met 100 stuks 68 10 690
Mondstuk (slide'n'click) – verpakking met 250 stuks 68 10 825



Bestelinformatie

06 | Dräger Alcotest® 5820

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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Mondstuk (slide'n'click) – verpakking met 1.000 stuks 68 10 830
Beschermhoes, zwart 83 24 999
Batterij, CR123A 45 43 808


