
BAFÔMETROS

Fabricado e Importado 
do Canadá



ALCOSCAN
Bafômetro Passivo

O ALCOSCAN é um bafômetro de uso pasivo de fácil utilização com um 
sensor eletroquímico altamente sensível, não exigindo o uso de bocal 
nem a participação ativa do usuário. O ALCOSCAN é capaz de "absorver" 
do ar ambiente a presença de álcool.

Tamanho
Peso
Sensor
Especificidade
Temperatura de Operação
Ciclo de limpeza (teste inicial)
Amostra de ar expirado
Tempo de análise

Especificações
220mm x 47mm x 35mm
223 gramas
Eletroquímico (célula de combustível)
Responde apenas ao álcool *
5 ºC a 50ºC
< 30 segundos 

5 segundos
5 segundos de sopro moderado e contínuo

Pronto para novo ciclo 15 a 45 segundos
Faixa de medição 0,00 a 2,00 mg/L
Exibição de resultados LED
Alimentação 4 pilhas AA
Número de testes 10.000
Calibração ALCOSIM ou equivalente

* Não responde à cetonas ou hidrocarbonetos

ALCOLOCK    V3
Bafômetro Profissional

O ALCOLOCK TM V3 realiza a medição da concentração de álcool no ar expirado 
pelo motorista e evita que a partida do veículo seja dada se o nível de álcool 
deste condutor estiver acima de um limite pré-definido. Sua estrutura resistente 
assegura a mais alta confiabilidade em todos os ambientes de utilização, como 
caminhões, ônibus, embarcações e máquinas pesadas.

Para garantir ainda mais segurança, o ALCOLOCK TM V3 inclui a função de 
desativação para situações de emergência. A utilização desta função é visível 
para o responsável (o empregador) no caso de funcionários tentarem desativar 
o sistema. Sensores opcionais ajudam a garantir que dispositivos mecânicos, 
como bombas de ar, não sejam usados na tentativa de burlar o sistema.

TM

Versão ALCOSCAN M com
contador de testes e software

Indicação para nova calibração LED Azul
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Tamanho
Peso
Sensor
Especificidade
Temperatura de Operação
Teste inicial
Amostra de ar expirado
Tempo de análise

Especificações
150mm x 48mm x 50mm

220 gramas

Eletroquímico (célula de combustível)
Somente álcool: não responde à cetona ou hidrocarboneto

-40ºC a 85ºC
30 segundos 

5 a 25 segundos
5 segundos de sopro moderado e contínuo

Pronto para novo ciclo 10 a 30 segundos

Faixa de medição 0,00 a 1,00 mg/L

Precisão   0,03 a 0,20 mg/L

Alimentação 12 ou 24 volts DC
Memória Registro de 100.000 ocorrências
Bocal Redondo (Mod: 95-000140)

+-

Calibração ALCOSIM ou equivalente
Display LCD gráfico

Desligamento automático Depois de uma hora de inatividade (programável)

Resultado LED com 3 cores (aprovado, aprovado com restrição, reprovado)
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