
Bafômetro de uso público
O ALCOLAB é um bafômetro de uso público acionado por 
moedas para ser utilizado pelos frequentadores de bares, 
restaurantes ou outros locais onde existe o consumo de 
bebidas alcoólicas. Ele oferece resultados com a mesma 
precisão de equipamentos utilizados pela polícia, além de 
possuir operação fácil e rápida que assegura que os usuários 
possam administrar seus próprios testes com confiança. Sem 
a necessidade de manter qualquer estoque, o ALCOLAB é um 
complemento lucrativo para restaurantes, bares e empresas de 
vending machines.
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periódicas que assegurem seu funcionamento adequado.Novo Design
O Alcolab é a próxima geração de 
bafômetros acionados por moedas. 
Seu design compacto permite sua 
instalação em praticamente qualquer 
espaço e sua interface atrativa resulta 
em uma maior utilização pelos clientes.  
O Alcolab também é programável e 
permite que os usuários comparem 
o resultado dos seus testes com os 
limites impostos pela legislação local.

Sensor eletroquímico (Célula de 
combustível)   
O Alcolab utiliza um sensor 
eletroquímico de platina (célula 
de combustível) que oferece uma 
excelente linearidade de testes e 
maiores intervalos entre as calibrações, 
assim como resultados com precisão 
igual à de equipamentos utilizados pela 
polícia em atividades de fiscalização do 
trânsito.

Ampla utilização em
• Aeroportos
• Instituições de ensino
• Bares 
• Hospitais 
• Clubes e boates
• Penitenciárias 
• Restaurantes 
• Empresas 
• Canteiros de obras 
• Eventos esportivos, entre outros.

Garantia  
Todos os produtos da ACS possuem 
garantia contra defeitos de fabricação 
e de materiais pelo período de um 
ano a partir da data da compra. A 
ACS recomenda que apenas pessoal 
técnico treinado realize as atividades de 
manutenção e calibração em qualquer 
equipamento de teste de alcoolemia. 

* Todos os bafômetros necessitam de manutenção e calibração 
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Especificações 

Tamanho:  32 cm x 46 cm x 20 cm 

Peso:  5.5 kg 

Sensor:  eletroquímico (célula de combustível) 

Especificidade:  reage somente ao álcool 

Temperatura de operação:  0°C a 50°C 

Ciclo de limpeza (Teste Inicial):  < 30 segundos 

Amostra de ar expirado:  5 segundos de sopro moderado e contínuo

Tempo de análise:  < 10 segundos 

Pronto para novo ciclo (Tempo de Recuperação):  25 segundos 

Formato do resultado:  mg/L 

Faixa de medição:  0,00 a 2,00 mg/L 

Display:  iluminado por LED, resultado em 3 dígitos 

Alimentação:  110 v ou 220 v 

Bocais:  canudo limpo comum (para bebidas em geral)

Calibração:  simulador de sopro (álcool/água) 
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ALCOLAB, Alcohol Countermeasure Systems, e o logotipo da ACS (the Molly) são marcas registradas da Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., e utilizadas sob licença.

FABRICANTE: 
Alcohol Countermeasure Systems Corp
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Toronto, Ontario  M9W 6J2  CANADA
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