
NEWAGE DISTRIBUTION 
Địa chỉ: 104 Thái Thịnh – Trung Liệt - Q.Đống Đa - Hà Nội. 

Chi nhánh HCM:  430 đường Cộng Hòa, P13, Quận Tân Bình, TP.HCM 
Chi nhánh ĐN: 46 Trần Tống, Thạc Gián, Thanh Khê, ĐN 

Thiết bị đo nồng độ cồn– AT 8100 

 

Là thiết bị đo nhanh – hiển thị giá trị đo nồng độ cồn có trong hơi thở  

 

 

1.Tính năng 

 Màn hình LCD hiển thị rõ giá trị đo, độ rộng 10mm (0.5’’)  

 Phạm vi đo lường rộng, độ chính xác cao  

 Được chế tạo bằng vỏ nhựa kỹ thuật abs 

 Sử dụng cảm biến sensor đo nồng độ cồn 

2.Thông số kỹ thuật 

a. Phạm vi đo lường:  0,00 ~ 1,00 ml/L   

b. Bước sóng tia laser : 630 ~ 660 µm    

c. Thời gian cập nhật kết quả: 30s 
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d. Nhiệt độ hoạt động :  -100C ~ 500C 

e. Độ ẩm hoạt động :    ≤ 80% RH  

f. Kích thước thiết bị : 128 x 67 x 35mm 

g. Trọng lượng : 45g ( không bao gồm cả pin) 

h. Sử dụng pin 2 x 1.5v 

3. Hướng dẫn sử dụng 

a. Nhấn phím để mở thiết bị , đợi thiết bị đếm ngược 10s màn hình có 

biểu tượng “wait” , sau đó màn hình chuyển sang biểu tượng “Blow” 

trong vòng 5s đợi người dùng thổi hơi thở vào đầu cảm biến thiết bị 

(khoảng cách khoảng 3 – 4 mm) cho đến khi thiết bị có tín hiệu “tít 

tít” 

b. Sau đó màn hình sẽ hiển thị kết quả đo nồng độ cồn có trong hơi thở 

đơn vị  “0.00 ml/L” trong khoảng 5s , sau đó thiết bị sẽ tự động tắt. 


