ร ้านทีเคแอลกอฮอล์ จําหน่ายเครืองวัดแอลกอฮอล์ อุปกรณ์และบริการ
ทีอยู่ 85/3 หมู4
่ ตําบล บางคูรด
ั อําเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย ์ 11110
โทร. 0967145108 E-mail : Sale.alcohol.th@hotmail.com www.tk-alcohol.com

เครืองเป่าแอลกอฮอล์ Lion Alcoblow
























้
ผ่านมาตรฐานระดับสูงสุดและนิยมใชมากในหมวดหมู
ง่ านจราจรและโรงงานอุตสาหกรรม
็ เซอร์ใชเทคโนโลยี
้
เซน
ททั
ี นสมัย มีความแม่นยําและประมวลผลรวดเร็ว
้
รูปทรงกะทัดรัดใชงานง่
าย
้
มีความทนทานในการใชงานและทดต่
อสภาวะงานหนัก
เหมาะสําหรับงานจราจรและอุตสาหกรรม
ี งเตือนเมือระดับแอลกอฮอล์เกินกําหนด
หน ้าจอแสดงผลพร ้อมเสย
้
ใชงานได
้ 5000 ครังต่อ 1 แบตเตอรี
้
ระบบปิ ดตัวเองเมือไม่ใชงาน
็
เซนเซอร์ Fuel-Cell(micro version) ตรวจวัดผลได ้รวดเร็วแม่นยําให ้ค่าตรวจทีเสถียรและกา
รันตีได ้
อุน
่ เครืองน ้อยกว่า 10 วินาที
เป่ าวัดผล 2-3 วินาที
ประมวลและแสดงผล 3 วินาที
ี องไฟ เขียว=0มิลลิกรัม เหลือง=ไม่เกิน19มิลลิกรัม แดง=20มิลลิกรัม
แสดงรูปแบบของสข
ขึนไป
ั ญาณเตือนระดับ
แสดงผลตรวจวัดด ้วยแสงไฟและสญ
อ่านค่าเป็ นตังแต่ 0 – 20 mg%
่ งเป่ าลมเข ้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให ้พร ้อมรับลมประทะได ้เต็มๆให ้ผลตรวจทีแม่นยํา
ชอ
้
ใชแบตเตอรี
ขนาด AA จํานวน 4 ก ้อน
้ บต
ี ส
อุณหภูมท
ิ ควรใช
ี
ปฏิ
ั งิ าน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซย
้ บรักษาเครือง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซย
ี ส
อุณหภูมท
ิ ใช
ี เก็
้
นํ าหนักเบา พอดีมอ
ื พกพาได ้สะดวกใชงานสบาย
้
วัสดุตัวเครืองทําจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใชงาน
้
ระบบต่อเนืองและปิ ดเครืองอัตโนมัตเิ มือไม่ได ้ใชงานเป็
นการประหยัดพลังงาน
้
่ ด่านเป่ าหรือโรงงานทีต ้องการเครืองมือมี
มาตรฐานขันสูงสําหรับใชในงานปริ
มาณทีเยอะเชน
ิ ธิภาพสูงสําหรับคัดกรองบุคลากร
ประสท

ิ ค้าประกอบด้วย
สน






เครืองเป่ าแอลกอฮอล์ 1 ชุด
ถ่าน AA 1 ชุด
สายรัดเครืองเป่ าแอลกอฮอล์
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
รับประกัน 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค
Alcohol Sensor:

Fuel-Cell(micro version)

Specificity:

Unaffected by all other likely breath contaminants

Detection Limit:

0.04mg/L BrAC, or equivalent in other units

Mouth Piece:

Not Required

Sampling Modes:

Active and Passive

Warm-up Time:

There is no heater, so no warm-up time

Response Time:

3 seconds

Recovery Time:

Typically 2s at 0.00mg/L; 20s at 0.50 and 40s at 2.00mg/L

Display:

2 x Tricolour LED indicator diodes

Indication of BrAC:

Zero, Low, High

Audible warnings:

Beep warning indicates a status change

Power Supply:

4 x AA alkaline batteries

Working Capacity:

up to 5000 tests on one set of new batteries

Consumables:

annual calibration of alcohol sensor required

Auto Power Off:

Yes

Product weight:

10.6oz (300g) including batteries

Product dimensions:

10.5 x 1.9 x 1.6” (265 x 48 x 40mm)

Operating temp.:

-5 to 40C

Certificates:

CE

Warranty:

1 Year

