
   

 

 

 

 

Dräger Alcotest 7510 

 

Dräger Alcotest 7510 je přenosný přístroj pro měření alkoholu 
v dechu. Robustní a kompaktní konstrukce přístroje s obsáhlými 
možnostmi konfigurace a s bohatým volitelným  příslušenstvím 
splní všechny nároky pro použití u policie, v oblasti bezpečnosti 
práce i v jiných aplikacích.    

DRÄGER ALCOTEST 7510 
Hygienické, jednoduché a ry-
chlé měření alkoholu v dechu 
s přehledným zobrazením vý-
sledku. Přístroj lze jednoduše 
nastavit tak, aby vyhovoval 
různým národním předpisům či 
požadavkům uživatele. Intuitivní 
systém měření je vybaven 
flexibilním obslužným menu, 
velkou pamětí a jednoduchým 
přenosem dat na mobilní tis-
kárnu nebo do PC.  
 
Ergonomický design 
Pro pohodlné ovládání přístroje 
slouží tři tlačítka. Jsou rozmís-
těna tak, aby dovolovala ob-
sluhu pouze jednou rukou. Po-
vrch přístroje tvoří neklouzavý 
gumový povlak, který 
s přídavnou zápěstní smyčkou 
zvyšuje bezpečnost při mani-
pulaci. Velký grafický mo-
nochromatický transreflektivní  
displej s vysokým rozlišením byl 
vyvinutý speciálně pro rozdílné 
světelné podmínky. I na 
přímém slunečním světle lze 
bez potíží číst výsledky měření 
nebo se pohybovat v menu 
s plnými texty ve zvoleném 
jazyce. 

Pokročilá technika 
Nejnovější senzorová technika 
Dräger je zárukou přesného, 
rychlého a spolehlivého měření 
Alcotestu 7510. Zabudovaný 
systém teplotní regulace měři-
cího systému zamezuje nežá-
doucí kondenzaci a dovoluje 
rychlé měření i při nízkých 
teplotách. Systém automaticky 
vylučuje křižné citlivosti ostat-
ních látek a znemožňuje mani-
pulaci při odběru vzorku. Nový  
odběrový systém,  poháněný 
piezo motorkem, dokáže zjistit  
koncentrovaný alkohol v ústní 
dutině. V takovém případě se  
dechová zkouška vyhodnocuje 
jako neplatná.  
 
Pohodlná obsluha 
Minimální doba náběhu po 
zapnutí, automaticky řízený 
průběh měření a automatické 
procesy vnitřní kontroly přístroje 
poskytují maximální komfort 
obsluze. Obsluha průběhu 
měření jedním tlačítkem a 
ovládání doplňkových funkcí 
pomocí dvou navigačních tla-
čítek je velmi rychlá a jednodu-
chá. Velký podsvětlený displej 
se stará o jasnou prezentaci 
textových hlášení a číselných 
údajů i za obtížných světelných 
podmínek. Tři barevné svítící 
diody, umístěné nad displejem,  
doplňují informace zobrazené 
na displeji. 

           



   

 

 

 

 

Hygiena a bezpečnost 
Umístěním, uchycením a kon-
strukcí jednorázového hygie-
nicky baleného náustku je 
zajištěn bezpečný a hygienický 
odstup mezi testovanou oso-
bou, přístrojem i obsluhou. 
Nové stranové náustky obsa-
hují zarážku, která zabrání 
nežádoucímu kontaktu úst 
testované osoby s přístrojem. 
Přístroje pro stranový náustek 
jsou vybaveny mechanismem 
pro „vystřelení“ použitého ná-
ustku bez nutnosti kontaktu 
s ním. Pro kontrolu vzdušnin, 
prostředí nebo testování bez-
vědomých či nespolupracujících 
osob je možné zvolit pasivní 
režim odběru, při kterém přístroj 
sám provede nasátí vzorku. 
 
Práce s daty 
Dräger Alcotest 7510 je scho-
pen zpracovávat a ukládat 
velký objem dat. Data z paměti 
je možné prohlížet na displeji 
nebo je dále archivovat a zpra-
covávat na PC. 

 

Za pomoci zaškrtávacích 
seznamů nebo textových za-
dání je možné přizpůsobovat 
strukturu ukládaných dat poža-
davkům uživatele. Například lze 
k výsledkům měření přidat 
kalibrační intervaly, jméno 
testované osoby, důvod zkou-
šky, místo zkoušky atd. Volby 
jsou prakticky neomezené. 
S každým záznamem dechové 
zkoušky se automaticky ukládá 
její jedinečné číslo s datem a 
časem provedení.  
 
Baterie 
Přístroj Alcotest 7510 může být 
napájen čtyřmi alkalickými ba-
teriemi nebo dobíjecími aku-
mulátory AA. K dispozici je i 
varianta napájení vysokokapa-
citním Li-Ion akumulátorem. 
Bohatá paleta nabíjecího pří-
slušenství a příslušenství pro 
stahování dat do PC je 
k dispozici ve stolním prove-
dení, v provedení pro použití 
v automobilu i pro montáž na 
stěnu. 

Opravdová flexibilita 
Dräger Alcotest 7510 je možné 
používat v širokém rozmezí 
teplot. Přístroj může být vy-
baven senzorem absolutního 
tlaku pro kompenzaci změn 
atmosférického tlaku při kalib-
raci suchým plynem. Výsledky 
měření je možné přenášet bez-
drátově na tiskárnu Mobile 
Printer pro okamžitý tisk proto-
kolů nebo rychle stahovat s 
pomocí příslušejícího software 
do PC. 
Dalším volitelným doplňkem 
přístroje je modul GPS. Modul 
GPS přidává k výsledkům mě-
ření informace v podobě koor-
dinát místa měření. Ty lze 
následně využít pro statistické 
analýzy i kontrolu výkonů ob-
sluhy. 
Systém příslušenství Alcotestu 
7510 dále obsahuje pouzdra 
pro nošení na opasku, trans-
portní kufřík i kufr pro transport 
přístroje s obsáhlým příslušen-
stvím. 

Stolní nabíjecí kolébka; 
základna a adaptér 

LED 

IR modul pro přenos dat 

Tlačítko OK 

Displej 

Vyhazovač náustků 

Navigační tlačítka menu 

Tělo přístroje 



OBJEDNACÍ ÚDAJE  

Dräger Alcotest 7510 Objednací číslo 

  
Dräger Alcotest 7510 standardní sestava 
obsahuje: přístroj A7510 pro náustky vpravo, 3 ks náustků, kufřík, USB kabel, CD 

8319760 
 

 
Dräger Alcotest 7510 (volitelná sestava) 

Li-Ion akumulátor 

GPS modul 

Senzor okolního tlaku 

Nabíječ pro automobilovou zásuvku 12V 

Síťový nabíjecí adaptér 

Transportní kufřík 

Systémový kufr 
 

 
8319700 

  
  

Náustky "Standard"(A6510/6810/7510) 100 ks 6810690 

Náustky "Standard" se zp. klapkou (A6510/6810/7510) 100 ks 6811055 

  

Síťový nabíjecí adaptér 8316991 

Nabíjecí kabel pro automobilovou zásuvku 12V 600mA 8320252 

  
  

Holster Set Dräger Alcotest 7510 
pouzdro s úchytem na opasek, 
krycí průhledná klopa, držák do auta, … 
 

8319761 
 

Nabíjecí modul Alcotest 7510 
stolní nabíječ s držákem přístroje, 
pro použití s 8316991 a/nebo 8320225 
 

8319762 
 

IR modul Alcotest 7510 
nástavec s IR rozhraním pro přenos dat  
propojení s PC USB kabelem 
není nutné připojovat kabelem A7510 
 

8319763 
 

IR modul + holster Alcotest 7510 
komplet pro rozšíření 8319762 nebo 8319765 
 

8319764 
 

Sada "Mobile" pro Holster Alcotest 7510 
doplnění 8319764 nebo náhradní sada pro 8319762 
 

8319765 
 

Systémový kufr Alcotest 7510 
pro A7510, tiskárnu Mobile Printer, 
nabíjecí kabel, náustky, baterie, papír,  
USB kabel a klávesnici 
 

8320251 
 

  

Dräger Mobile Printer 
přenosná termo-tiskárna pro A6810/A7410/A7510 
 

8319310 
 

Termopapír (5 rolí, stabilita min 7 let) 8319002 

PC-kabel s mini-USB  8318657 

 
 
 
 
 
 

 

 

Dräger Alcotest 7510 
Holster Set 

 

Dräger Alcotest 7510 
Stolní nabíjecí modul 

 

Dräger Mobile Printer 

 






