
เคร ื่องวัดปร ิมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจ

ยี่หอ Alcoscan ร ุน AL6000

ขอม ูลโดยรวม

เครื่องว ัดปริมาณแอลกอฮอล จากลมหายใจ ยี่หอ Alcoscan รุน AL6000 ออกแบบมาในล ักษณะ

ท ี่จ ับขนาดพอด ีมือเหมาะสาหรับพกพา ระบบการทางานแบบ Semiconductor Sensor ใหค าที่

แมนยาและเที่ยงตรง ใชงานไดยาวนาน สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานของSensorได ด วย

ตนเองโดยไมต องสงเขาศ ูนย

ในกลองบรรจุด วย

 เครื่องว ัดปริมาณแอลกอฮอล AL6000

 แบตเตอรี่อ ัลคาไลนขนาด AA 2 กอน

 ท อสาหรับเปาท ี่ผานการฆาเชื้อแลว 5 ชิ้น

 ซองสาหรับใสเครื่อง

 สายคล องมือสาหรับถ ือ

 ค ูมือการใชงาน



ค ุณสมบัติเด น

 ระบบการทางานแบบ Semiconductor Sensor

 มีสัญญาณเสียงบอกสถานะการใชงาน 3 ระด ับ

 No Calibration Service required! สามารถเปลี่ยนSensorได ด วยตนเองโดยไม

ต องสงเขาศ ูนยเพื่อปรับเปลี่ยน

 ได รับการรับรองมาตรฐานจากออสเตรเลีย, CE, FDA 510K Listed, DOT

ข อม ูลต ัวเคร ื่อง

ตัวบงช ี้ระดับแอลกอฮอล ใน

เล ือด

Active mode : (B.A.C.) 0.00 – 4.00%BAC / 0.00 –

0.400%BAC / 0.00 – 2.00 mg/l

Passive mode : 3 ระด ับ 0, Low, High

คาความเที่ยงตรง ±0.01%BAC at 0.05%BAC

จอแสดงผล LED

ทอสาหร ับเปา Active mode : ใช

Passive mode : ไมใช

การใช งานแบตเตอร แบตเตอรี่อ ัลคาไลน 1.5 โวลต ขนาด AA 2 กอน

ขนาด 124(ยาว) x 56(กว าง) x 41(หนา) ม.ม.

นาหนัก 115 กรัม (รวมแบตเตอรี )

ระดับการใช พล ังงาน 400 – 500 ครั้ง

การปร ับระดับความแมนยา ปรับเปลี่ยนSensorหล ังการใชงานครบ 500 ครั้ง (สามารถ

เปลี่ยนSensorเองได)

ส มี 2 สี (สีเงินและสีแดง)
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Power Button

AL-6000 คืออุปกรณท ี่ใชในการตรวจว ัดค าแอลกอฮอล จากลมหายใจ ใหคาหน วยการวัดเปนมิลล ิกรัม (BAC) สามารถ
ทางานได 2 ระบบ คือ โหมดปกต ิ (Active mode) และโหมดรวดเร็ว (Passive mode)

Active Mode Operation (การทำงาน ในโหมดปกติ)
การใช งานใน Active mode หร ือ โหมดปกต ิน้ันตองใชทอปากเปา การวัดในโหมดปกต ิจะใหคาการวัดแอลกอฮอล จาก
ลมหายใจเปนตัวเลข (BAC)

Passive Mode Operation (การทำงาน ในโหมดรวด เร ็ว )
การใช งานใน Passive mode หร ือ โหมดรวดเร็วน้ันจะรวดเร็วและสะดวกกว าการใช งานในโหมดปกติ แตจะใหคาการ
ประเมินผลแบบ BAC range 3 ระดับ

หน าจอ คาท ี่ประมาณการว ัด ระด ับแอลกอฮอล
0 0.00% ถึง 0.01% ระดับแอลกอฮอล คอนขางต่ําหร ือไมม ีแอลกอฮอล

Lo 0.02% ถึง 0.04% ระดับแอลกอฮอล ต่ําถึงปานกลาง
Hi 0.05% ขึ้นไป ระดับแอลกอฮอล ส ูงหร ือส ูงเกินกว าท่ีกำหนด
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