
Väike  ja lihtne  alkotester,  mis 

pakub kasutajale kiire ja usaldusväärse

analüüsi, mõõtes alkoholisisaldust

väljahingatavas õhus . 

Antud  alkotester  on soodsas  

hinnaskaalas !

Alcotest 3000 on uus alkotester  Drägerilt ,  mis  on  

maailma  juhtiv  alkomeetrite  valmistaja. 

Alcotest 3000 on ettenähtud  nii eraisikutele  kui  

ka professionaalidele ning  see on usaldusväärne 

 ja tõõkindel alkotester, kelle tooteid kasutab ka 

Eesti  politsei.  

Kerge kasutada

Vaid nupuvajutus ja tester on kasutusvalmis. Puhudes  

huulikusse  tuleb esitatud näit  kohe ekraanile . 

Vaid üks  testri nupuvajutus ja erinevad keelevariandid 

teevad  alkotester  eriti  kergesti kasutatavaks !

Madal  voolukulu

Alcotest 3000 toimib kahe  AA-patareiga,  millega saab  

teha üle 1500 mõõtmise.

Spetsiaalne vahetatav  huulik

Huulikut  ei saa valesti paigaldada

ja seda on ka  kerge vahetada. Huuliku valmistamisel 

on arvestatud hügeenilisusega, et  kasutaja huuled ei  

puudutaks  testrikorpust.

Praktiline disain

Alcotest 3000 on praktilises kotis,

kus on kaasas kasutusjuhend, 2 patareid, 2 huulikut

 ja randmepael. Väikese suuruse tõttu Alco-

test 3000 sobib isegi taskusse. Ergonoomiliselt 

disainitud   alkotestri  käsitsemine  on üheselt lihtne 

parema- ja vasakukäelistele kasutajatele. 

Dräger Alcotest 3000



Mõõtepõhimõte  Elektrokeemiline DrägerSensor 1/4” -tehnoloogia, alkoholispetsiaalne.

Mõõtepiirkond 0 ... 2,5 mg/l (0 ... 5‰). Mõõtepiirkonna ületamine esitatakse displayl.

Näiduesitlus  Automaatne näiduvõtt kui piisav  puhumine on antud . 

Näiduvõtuvalmidus   6 sek. sisselülitusest.

Näidu  käsitlusaeg   3 sek. kui möötmistulemus  0 mg/l; muudel nii 10 sek. kui  

  l/gm 5,0 näit  üle 

Kasutus temperatuur  -5 ... +50 °C.

Õhuniiskus  10 ... 100% RH, anduri kondenseerumise vältimiseks.

Õhurõhk  600 ... 1400 hPa.

Näit    DCL guslavatsuat ,line *aarG 

    D EL rvigaäv-3 

Helisignaal  Erinevad helisignaalid toetavad näidu- ja hoiatustulemust.

Voolukulu  Kaks AA-patareid. Patarei laetuse märge. 

   mõõtmist saab teha patareidega 0051 Nii  

Huulik  Hügeeniliselt ühekauppa pakendatud.  Lihtne paigaldada.

     

Manipuleerimiskindel  Tagatud kaasaegse läbipuhumistehnoloogial.

Seadme kasutamine Mõõtmistegevuste juhtimiseks ainult üks nupp.

Kalibreerimine Kalibreerida 12 kuu järel mõõtmistäpsuse kindlustamiseks.

  oolduspunktid .h-regärD   alibreerimist teevad volitatudK  

Testrikorpuse material  Löögikindel ABS/PC.

Mõõdud/kaal  140×70×30 mm/ 195 g sisaldab  patareisid.

Põrurus- ja löögikindlus  EN 60068-2-6, EN 60068-2-29.

EU-märgistus  Direktiivi 89/336/EC (elektromagnetilse ühilduvusest).

G a r a n t i i a e g  12 kuud  ostuhetkest.

A r t i k k e l                       Nimetus 

D8320470  Dräger Alcotest 3000 (alkotester, 2 huulikut, 

 2 patareid, randmerihm, kotike )

D6812287 Huulikud  10 tk pakendis

D6810690  Huulikud 100 tk pakendis

D8317911  Nahkkott ( must, vöökinnitus )

Te h n i l i n e   i n f o 
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