เครือ
่ งวัดแอลกอฮอล์คณ
ุ ภาพรหัส AUTO517 จอแสดงผล LED ดิจต
ิ อลแบบพกพาวัดค่าแอลกอฮอล์ในเลือด การันตี
คุณภาพตรวจวัดได ้อย่างแม่นยํา รวดเร็ว และสามารถใช ้งานโดยไม่ต ้องพึง่ พาหลอดเป่ าได ้อีกด ้วย
คุณสมบ ัติ

















ั ผัสประมวลผลความเร็วสูง
เซ็นเซอร์สม
เครือ
่ งวัดแอลกอฮอล์รน
ุ่ นีส
้ ามารถใช ้ได ้โดยไม่ต ้องพึง่ พาหลอดเป่ า
อุน
่ เครือ
่ งเพียงแค่ 10 วินาที
ผลการตรวจรวดเร็วภายใน 5-10 วินาที
มีความแม่นยําสูงในช่วงการตรวจสอบ: 0.000-0.199% BAC / 0.00-1.99 BAC / 0.00-0.99 มิลลิกรัม / ลิตร
ใช ้งานง่ายนํ้ าหนักเบา มีถงุ สําหรับใส่และง่ายต่อการพกพา
ั่ powersaving การใช ้พลังงานตํา่ , ปิ ดเครือ
่ ไม่ได ้ใช ้
ฟั งก์ชน
่ งอัตโนมัต ิ เมือ
เจอLEDแสดงผลสีสว่างแม ้ยามคํา่ คืน
ั ซ ้อนยุง่ ยาก
ใช ้งายง่ายไม่ซบ
เซ็นเซอร์ Semi-Conductor การควบคุม MCU ตรวจวัดผลได ้รวดเร็วแม่นยําให ้ค่าตรวจทีเ่ สถียร
จอLEDแสดงผลหน่วยเป็ นตัวเลข
แสดงผลตรวจวัดด ้วยตัวเลขและสัญญาณเตือนระดับ
แสดงความถีข
่ องสัญญาณเตือนเมือ
่ ระดับแอลกอฮอล์สงู ตามลําดับ
อ่านค่าเป็ นตัวเลขตัง้ แต่ 0 – 200 mg%
มาตรวัดระดับแบตเตอรี่
ช่องเป่ าลมเข ้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให ้พร ้อมรับลมประทะได ้เต็มๆให ้ผลตรวจทีแ
่ ม่นยํา







อุณหภูมท
ิ ค
ี่ วรใช ้ปฏิบต
ั งิ าน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อุณหภูมท
ิ ใี่ ช ้เก็บรักษาเครือ
่ ง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส
นํ้ าหนักเบา ขนาดกะทัดรัดพอดีมอ
ื พกพาได ้สะดวกใช ้งานสบาย
วัสดุตวั เครือ
่ งทําจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช ้งาน
่ ไม่ได ้ใช ้งานเป็ นการประหยัดพลังงาน
ระบบต่อเนือ
่ งและปิ ดเครือ
่ งอัตโนมัตเิ มือ

ิ ค้าประกอบด้วย
สน




เครือ
่ งเป่ าแอลกอฮอล์
หลอดเป่ า 5 หลอด
รับประกัน 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค



















Primary Function: Breathalyzer with LCD screen
Analyzing Method: Breath Test
Sensor: Advanced semiconductor oxide alcohol sensor
Alcohol Reading: Digital
Test Range: 0.000 ~ 0.200 BAC (0.000 ~ 1.000 mg/l)
Test Accuracy: 0.010 BAC (0.100 mg/l)
Visual Display Range: 0.000 ~ 0.100 BAC (0.000 ~ 0.500 mg/l)
Warm-up Time: 10 seconds
Testing Time: 10 seconds
2 Alert Modes: 0.05-0.10% and 0.10% and over BAC
Power Source: 1 x 9V battery (not included) or car adapter (included)
Usage Capacity: Over 500 tests on a single 9V battery (Duracell)
Working Current: ≤ 120 mA
Operation: 15C - 35C
Relative Humidity ≤95%
Dimension: 118 mm x 68 mm x 29 mm (L x W x D)
Weight: 141 grams (including 9V battery)
Certification: FCC, CE, RoHS

