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All of Lifeloc’s Breath Alcohol Testers
are DOT/NHTSA approved

Khám phá sức mạnh của máy đo nồng
độ cồn xách tay FC20, một dụng cụ
chính xác cung cấp cho bạn kết quả tin
cậy và nhanh nhất.
FC20 cung cấp cho người dùng một
giải pháp tích hợp đầy đủ, lưu giữ tất
cả các lần kiểm tra và các chứng cứ
nồng độ cồn cần thiết

Lifeloc FC20

Chuyên nghiệp kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở

Ứng dụng công nghệ mới:
Đo nồng độ cồn trực tiếp từ hơi thở:
Không dùng ống thổi

Tại Mỹ:

Lifeloc Technologies Inc. – USA

Lifeloc FC20

2441 West 9th Avenue, Suite 4, Wheat Ridge, COLORADO 80033
3 03.431.9500 | 800.722.4872
fax: 303.431.1423 | www.lifeloc.com

Đặc điểm và thông số kỹ thuật:
- Hai chế độ họat động:
không cần ống thổi và có sử dụng ống thổi
- Cảm biến: Tế bào cảm biến nhiên liệu hoá học
- Hệ thống bơm: Kích thích điện tử tự động.
- Đơn vị đo lường: mg/l
- Phạm vi làm việc: 0,000 – 3.000mg/l
- Thời gian trả kết quả: <10 giây
- Thời gian khôi phục: <30 giây
- Độ chính xác: +/-0,002mg/l
- Nhiệt độ vận hành: từ 0°C đến 60 °C
- Bộ lưu trữ: 10.000 trường hợp.
 Có khả năng lưu trữ các thông tin: Tên người bị
kiểm tra (hoặc số ID: số chứng minh thư; số hộ
chiếu; số giấy phép lái xe; số xe … )
 Kết quả kiểm tra: Định tính; Định lượng.
 Thời gian kiểm tra: Ngày/Tháng/Năm Giờ :
Phút
 Địa điểm kiểm tra
 Người kiểm tra …
- Tích hợp không dây (Bluetooth) đồng bộ với máy
in tại chỗ hoặc kết nối với máy tính để in kết quả.
- Kích thước (mm): 66 x 127 x 33
- Trọng lượng (gram): 255.
- Nguồn: Pin (4 pin AA)
- Màn hình hiển thị (mm) LCD: 42,5 x 21,3
Thiết bị bao gồm:
- 01 Máy đo nồng độ cồn Lifeloc FC20
- 01 Máy in kết nối không dây đồng bộ với máy đo.
- 01 Adaptor sạc pin máy in.
- 10 Ống thổi.
- 10 Cuộn giấy in nhiệt.
- 01 Valy đựng thiết bị.
- Tem và Giấy chứng nhận kiểm định theo TCVN.
- Bảo hành: 12 tháng.

Đo trực tiếp không dùng ống thổi

Đo trực tiếp dùng ống thổi

In không dây Bluetooth

Hộp đựng tiêu chuẩn

