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ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, ALERT e “The Molly” são 
marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. e são utilizadas sob licença. 

ETILÔMETRO PROFISSIONAL 
COM IMPRESSORA
Consolidando o sucesso de uma de nossas linhas 
de produtos de maior destaque, a nova versão do  
ALERT J5 inclui funcionalidades como amostragem 
ativa e passiva, uma memória ainda maior para arquivo 
de testes e conexão com a impressora via Bluetooth.

acs-corp.com

Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario  M9W 6J2  CANADA
T  +1 416 619 3500
F  +1 416 619 3501

ALERT  J5TM

DISTRIBUÍDO POR:

alcolock.net



Menu de fácil utilização
O menu do ALERT J5 permite a tomada de amostras de ar expirado, a impressão de 
resultados e a consulta de resultados de testes prévios em segundos.

Amostragem ativa e passiva
Nossos clientes pediram e nós atendemos: o ALERT J5 agora oferece também a opção de 
testes passivos. Seja um simples Aprovado/Reprovado ou um resultado numérico preciso, o 
ALERT J5 oferece a solução perfeita.

Precisão evidencial
O ALERT J5 utiliza um sensor eletroquímico para analisar o álcool no ar expirado, o mesmo 
sensor utilizado pela maioria dos etilômetros usados pela polícia. A estabilidade de longo 
prazo do sensor significa que é possível contar com resultados precisos ano após ano.*

Impressão dos resultados
Quando um comprovante impresso se faz necessário, o ALERT J5 oferece a função de 
impressão através de conexão Bluetooth e USB com a impressora. Imprima resultados de 
testes prévios acessando o histórico de testes.

Mensagens em vários idiomas
Os operadores podem facilmente mudar o idioma no ALERT J5 sem que haja a necessidade 
de atualizações do software. O ALERT J5 possui vários idiomas disponíveis.**

Garantia
Todos os produtos da ACS possuem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais 
por um período de um ano a partir da data da compra. Somente técnicos treinados devem 
realizar a manutenção do ALERT J5.

* Todos bafômetros e etilômetros necessitam de manutenção e calibração periódicas para assegurar seu 
funcionamento adequado.
** Alguns idiomas disponíveis apenas sob encomenda; número mínimo por pedido pode ser aplicável.

Especificações
Tamanho: 130 mm x 59 mm x 32 mm

Peso: 110 gramas

Sensor: Eletroquímico

Especificidade: Reage somente ao álcool; não responde a cetonas ou 
hidrocarbonetos

Temperatura de operação: -20℃ a +65 ℃

Ciclo de limpeza (teste inicial): < 30 segundos 

Amostra de ar: 5 segundos de sopro moderado e contínuo

Tempo de análise: < 10 segundos

Pronto para novo ciclo (tempo 
de recuperação): 10 segundos

Exibição dos resultados: mg/dL, g/dL, g/L, mg/L, μg/dL, μg/L

Faixa de medição: 0,00 a 3,00 mg/L

Precisão: ± 5% a 0,50 mg/L

Mostrador: LCD gráfico

Histórico de testes: Sim

Alimentação: 2 pilhas alcalinas AA

Número de testes: > 1.000 testes

Bocal: 95-000145

Kit: ALERT J5, pilhas, 5 bocais, cabos, adaptador para acendedor de 
cigarros do veículo, impressora e rolo de papel para impressão

Impressora: Térmica

Calibração: ALCOSIM™ ou equivalente

Etilômetro profissional com impressora
ALERT J5


