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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN AL7000 

Model: AL7000 

Hãng sản xuất: Sentech – Hàn Quốc 

 

Tính năng kỹ thuật 

Phù hợp cho cá nhân cần kiểm tra nồng độ cồn khi đi lại ô tô hay xe máy tham 

gia giao thông. 

Máy đo nồng độ cồn AL7000 là thiết bị cầm tay đo nồng độ rượu trong máu 

dành cho cá nhân muốn kiểm tra nồng độ cồn trước và trong khi làm việc, đi lại. 

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc sử dụng cầm tay. 

Kiểm tra nhanh, kiểm tra cho kết quả chính xác cao. 

Máy sử dụng pin tiểu phổ biến, rất dễ thay thế pin khi hết pin. 

Hữu ích cho việc tự đo nồng độ cồn của các cá nhân. 
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Thông số kỹ thuật 

- Thang đo 

            0.000 to 4.000 ‰ or 

            0.000 to 2.000 mg/l BrAC or 

            0.000 to 0.400% BAC by LCD display 

-  Thời gian làm nóng: Trong vòng 25 giây 

-  Thời gian đáp ứng: Trong 3 giây 

-  Sử dụng ống thổi 

-  Nguồn: Hai pin AA 1.5 V và bộ sạc 12 V sử dụng trong xe hơi 

-  Thời gian sử dụng pin liên tục: 200 lần với pin mới. 

-  Trọng lượng: 103g (gồm cả pin) 

-  Kích thước: 116 x 50  x 21 (mm) 

-  Báo hiệu âm thanh: 3 tiếng beep báo hiệu nồng độ cồn hiển thị lên màn hình 

-  Tự động tắt nguồn 

-  Độ chính xác: +/-0.010% BAC tại 0.050% BAC 

-  Chỉ thị trên màn hình 

             Báo pin yếu 

             Kiểm tra lưu lượng khí 

             Cảm biến tự kiểm tra 

             Dễ thay thế cảm biến 

Cung cấp trọn bộ gồm 

+ 01 Máy chính 

+ 05 Ống thổi 

+ 01 Bao đựng máy 

+ 02 Pin AA 

+ Tài liệu HDSD. 


