
Bafômetro Portátil
O bafômetro DRIVESAFE, utilizando nosso mais moderno 

sensor eletroquímico, oferece resultados precisos em 

segundos. O DRIVESAFE é um equipamento no qual os 

profissionais da área de segurança do transporte confiam 

há mais de 20 anos.
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Novo sensor eletroquímico
O DRIVESAFE é um dos poucos 
bafômetros desenvolvidos para 
uso pessoal que utiliza um sensor 
eletroquímico.  Estes sensores, 
chamados de células de combustível, 
são conhecidos por sua estabilidade 
por longos períodos de tempo, o 
que resulta em maiores níveis de 
precisão e menor frequência de 
calibração, quando comparados a 
sensores semicondutores menos 
sofisticados. Além disto, o sensor 
eletroquímico elimina os falsos 
positivos resultantes de substâncias 
como cetonas e hidrocarbonetos que 
geralmente influenciam os resultados 
de testes realizados com sensores 
semicondutores.

Resultado em três formatos 
O resultado do teste de alcoolemia é 
apresentado em três formas diferentes 
que asseguram a correta interpretação 
por parte do usuário. 

• Um mostrador de 3 dígitos apresenta 
   o resultado em números, da mesma 
   forma que os etilômetros 
   profissionais fazem;

• A barra no mostrador exibe como 
   o resultado se compara à faixa de 
   medição total do sensor (de 0,00 a 
   0,70mg/L).

• A iluminação do mostrador indica 
   se o resultado do teste está na faixa 
   aprovado / cuidado! / reprovado, 

em casos quando o valor exato é 
menos significante que a faixa onde 
ele se encontra. A iluminação verde 
significa “aprovado”, amarelo significa 
“cuidado!” e vermelho significa 
“reprovado”.

Resultados em vários formatos
Uma vez que diferentes países utilizam 
diferentes unidades de medidas para 
os testes de alcoolemia, o DRIVESAFE 
é capaz de apresentar os resultados 
obtidos em seis formatos diferentes: 

DRIVESAFE
Bafômetro Portátil

Especificações

tamanho:     137mm x 59mm x 26mm

Peso:     155 gramas

Sensor:     eletroquímico (célula de combustível)

especificidade:     reage somente ao álcool; não responde a cetonas ou hidrocarbonetos 

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, g/dL, g/L, mg/dL, μg/dL, μg/L

Faixa de medição:     0,00 a 0,70mg/L

Precisão:     ± 5% em 0,50mg/L

Display:     mostrador LcD com iluminação em três cores e resultado numérico 
    com 3 dígitos 

acesso aos resultados de testes realizados:   não

alimentação:     2 pilhas aa 

Duração da bateria:     1000 testes

bocal:     descartável

calibração:     utiliza o simulador de sopro alcoSim™ ou equivalente 
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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. 


