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คุณลกัษณะของเคร่ืองตรวจวดัปริมำณแอลกอฮอล์จำกลมหำยใจ 
แอลโคควอนท์รุ่น 6020 พลสั (AlcoQuant 6020 Plus) 

 

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ 
เคร่ืองตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจแอลโคควอนท ์ รุ่น 6020 พลสั (AlcoQuant 6020 Plus) ออกแบบมาเพื่อใช้
ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นลมหายใจ 

ลกัษณะทัว่ไป 
1. ใชร้ะบบการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดจากลมหายใจเป็นแบบอตัโนมติั 
2. มีน ้ าหนกัเบา สามารถพกพาไดส้ะดวก โดยมีน ้ าหนกัไม่เกิน 275 กรัม ไม่รวมเคร่ืองปร้ินเตอร์และกระเป๋า 
3. สามารถเลือกใชเ้มนูการใชง้านไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4. สามารถตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดได ้2 ระบบ  

4.1) โหมดตรวจวดัเบ้ืองตน้ เป็นระบบตรวจสารแอลกอฮอลแ์บบเบ้ืองตน้โดยแสดงผลเป็น มีแอลกอฮอล ์/ ไม่มี
แอลกอฮอล ์พร้อมทั้งแสดงค่าเป็นตวัเลขโดยคร่าว ในโหมดน้ีไม่ตอ้งใชห้ลอดเป่าหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ  
4.2) โหมดตรวจวดัแบบละเอียด เป็นระบบตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลแ์บบยนืยนัผลเป็นตวัเลข (ใชห้ลอดเป่า) 

5. สามารถลา้งสารแอลกอฮอล์ท่ีตกคา้งในตวัเคร่ืองและท าการตรวจวดัใหม่ไดภ้ายในเวลา 2-6 วินาที ในปริมาณ
แอลกอฮอล ์ท่ีสูงถึง 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์

6. สามารถเช่ือมต่อกบัปร้ินเตอร์แบบ Thermal Printer และพิมพผ์ลไดภ้ายใน 3 วนิาที 
7. สามารถดูขอ้มูลและสัง่พิมพย์อ้นหลงัภายในตวัเคร่ืองไดท้นัทีถึง 9,999 ค่า 
8. มีสายเช่ือมต่อ เพ่ือถ่ายขอ้มูลไปเคร่ือง PC / Notebook (เช่ือมต่อแบบ serial interface / usb cable)  
9. มีระบบแจง้เตือนอตัโนมติัก่อนถึงก าหนดสอบเทียบ (Calibrate) 30 วนั 
10. มีระบบแจง้เตือนก่อนท่ีหน่วยความจ าของเคร่ืองจะถูกเขียนทบั 
11. สามารถบนัทึกขอ้มูลไดถ้าวรโดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อการถอดถ่าน 
12. ระบบประหยดัพลงังานโดยท่ีอุปกรณ์จะปิดตวัเองอตัโนมติั ถา้ไม่มีการใชง้านภายในเวลา 2 นาที  (หรือสามารถ

ตั้งเวลาเองได)้ 
13. หนา้จอ LCD มีแสงสวา่งพ้ืนหลงั แสดงเป็นภาพกราฟฟิกสมบูรณ์แบบ 
14. ใชพ้ลงังานจากถ่าน LR6 (AA) Alkaline Mignon 4 กอ้น และสามารถวดัค่าไดม้ากถึง 2,000 – 3,000 คร้ัง  
15. ตวัเคร่ืองสามารถสอบเทียบกบัส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
16. ไดรั้บมาตรฐาน IP54 ในการป้องกนัละอองฝุ่ น, การโดนน ้ าสาด และมาตรฐาน CE ในการกนักระแทกหรือการ

ตกหล่นในระยะ 1 เมตร 
17. ตวัเคร่ืองป้องกนัการพฤติกรรมการเป่าแบบผิดวธีิ (การดูดยอ้นกลบั) 
18. ในการตรวจวดัแบบละเอียดตอ้งใชล้มหายใจท่ีเพียงพอเท่านั้นจึงจะท าการวเิคราะห์ผลได ้(ป้องกนัการทุจริต) 
19. ตวัเคร่ืองสามารถปรับเทียบค่ามาตรฐานไดโ้ดยอตัโนมติัหลงัจากการวดัทุกๆ คร้ัง 
20. ตวัเคร่ืองไดรั้บการปรับค่ามาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
21. ตวัเคร่ืองไดข้ึ้นทะเบียนรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
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22. หลอดเป่าออกแบบมาพร้อมกับ Filter กรองในตัวเพ่ือป้องกันเศษอาหารและน ้ าลายเข้าสู่ตัวเซนเซอร์ และ
สามารถป้องกนัการดูดยอ้นกลบัได ้

 

คุณลกัษณะเฉพำะทำงเทคนิคหรือทำงวชิำกำร 
1. ตวัวดัปริมาณแอลกอฮอล(์sensor)เป็นแบบเซลลเ์ช้ือเพลิงไฟฟ้าเคมี แบบ E100 ( E100 Electrochemical Fuel Cell) 

สามารถตรวจวดัแอลกอฮอลไ์ดเ้พียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอของคีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น ้ าหอม, 
กล่ินอาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆท่ีปะปนมากบัลมหายใจ 
เซนเซอร์ E100 Electrochemical Fuel Cell จะช่วยลดระยะเวลาในการวิ เคราะห์ผลและเม่ือตรวจพบสาร
แอลกอฮอลก็์จะช่วยให้การประมวลผลมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนกวา่เซ็นเซอร์แบบเซลลเ์ช้ือเพลิงไฟฟ้าเคมีแบบ
ทัว่ไป (Electrochemical Fuel Cell) 

2. สามารถวดัระดับแอลกอฮอล์หรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล์) ถึง 550 มิลลิกรัม 
เปอร์เซนต ์(mg%) อ่านค่าไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลา 2 วนิาที 

3. สามารถแสดงข้อมูล วนั เวลา เลขล าดับท่ี ค่าท่ีวดัได้ หมายเลขเคร่ืองบบหน้าจอเคร่ือง และสามารถดูขอ้มูล
ยอ้นหลงัภายในตวัเคร่ืองหรือสัง่พิมพข์อ้มูลผา่นเคร่ืองพิมพผ์ลไดท้นัที 

4. สามารถน าขอ้มูลทั้งหมด 9,999 ค่าไปจดัเก็บในคอมพิวเตอร์ได ้
 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจวดัปริมำณแอลกอฮอล์จำกลมหำยใจ 
แอลโคควอนท์รุ่น 6020 พลสั 

1. กล่องบรรจุอุปกรณ์    1 กล่อง 
2. หลอดเป่าจ านวน     25 ช้ิน 
3. สายคลอ้งเคร่ือง     1 เสน้ 
4. ถ่าน LR6 (AA) Alkaline Mignon  4 กอ้น 
5. คู่มือการใชง้าน     1 เล่ม 
6. สายเช่ือมต่อขอ้มูลแบบซีเร่ียล  1 เสน้ 
7. ซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์   1 แผน่ 

 

อุปกรณ์เสริม 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ส ำหรับปร้ินเตอร์ 

 
1. ปร้ินเตอร์แบบ Thermal Printer  1 เคร่ือง 
2. กระดาษพิมพผ์ล    1 มว้น 
3. สายชาร์ตปร้ินเตอร์    1 ชุด 
4. สายเช่ือมต่อปร้ินเตอร์   1 เสน้ 
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