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      Cena:  

            9.912,- Kč bez 21% DPH 

            11.994,- Kč vč. 21% DPH 

 

TECHNICKÁ DATA  

Dräger Alcotest® 3000  

  
Princip měření elektrochemický senzor Dräger ¼“; specifický na alkohol 

Měřicí rozsah  0..5 ‰; při překročení měřicího rozsahu je zobrazeno hlášení 

Odběr vzorku standardní: automaticky na pevný objem výdechu 

Doba přípravy k testu cca 6 s od zapnutí (závislá na okolní teplotě) 

Doba zobrazení výsledku cca 3 s při 0,0 ‰; cca 10 s při 1,0 ‰ při pokojové teplotě 

Provozní teplota 0°C až +40°C 

Vlhkost 10 až 90 % r.v. 

Tlak 700 až 1200 hPa 

Displej 
 
 
 

grafický, podsvětlený, LCD, rozlišení 128 x 64 bodů, 41 mm x 24 mm 

LED 
 
 
 

3-barevná LED, pro podporu hlášení displeje 

Zvuková signalizace 
 
 

 
 

různé tóny pro podporu hlášení displeje a upozornění 

Napájení 2 baterie AA; signalizace stavu baterií; zobrazení stavu nabití 

cca 1 500 testů / sadu baterií, lze používat i dobíjecí baterie 

Rozměry cca 140 mm x 70 mm x 30 mm 

Hmotnost (vč. baterií) cca 195 g 

Vibrace a rázy odpovídá EN 60068-2-6 a EN 60068-2-29 

Značka CE směrnice 89/336/ES (elektromagnetická kompatibilita) 

  
  

OBJEDNACÍ ÚDAJE  

Dräger Alcotest® 3000  

  
Dräger Alcotest 3000 83 20 470 

(přístroj Alcotest 3000, 3 ks náustků, smyčka na ruku, 2 baterie AA, v  pouzdře) 

Balení náustků 10 ks 68 12 287 

Balení náustků 100 ks 68 10 690 

Balení náustků 250 ks 68 10 825 

Balení náustků 1000 ks 68 10 830 

 

 
 
 

KONTAKT :  
 
Altest s.ro. 

Jugoslávská 124a 
613 00, Brno, Tel. 541 210 101 
e-mail : info@altest.cz 

                    www.altest.cz   
 

 

 

 

Dräger Alcotest® 3000 je přenosný 
přístroj pro měření alkoholu v dechu 
kapesní velikosti, určený především 
pro odpovědné účastníky silničního 
provozu, kteří si potřebují být jisti.  
Profesionální technika a jednoduché 
ovládání dávají jistotu korektního 

výsledku měření. 

 až 1 500 měření bez výměny baterií; 

 doporučený interval kalibrace: 1 rok; 

 konfigurovatelné vlastnosti; 

 texty na displeji v českém jazyce. 
 
 
 
 
 

 
 

DRÄGER ALCOTEST® 3000 
je přístroj, který s sebou nese přes 50 
let zkušeností německé firmy Dräger 
na profesionálním trhu měření 
alkoholu v dechu.  

 Profesionální technika senzoru     
a odběrového systému;  

 spolehlivé výsledky měření; 

 rychlá příprava k měření; 

 rychlé vyhodnocení měření; 

 intuitivní ovládání jedním 
tlačítkem, pro leváky i pro praváky;  

 podsvětlený grafický displej; 

 hygienická manipulace s novým 
typem náustků 

 
 


