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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 



Алкотестер АлкоФор s40 призначений для визначення концентрації парів алкоголю у 
повітрі, що видихається. Прилад обладнаний електрохімічним сенсором, який під’єднано до 
системи контролю доступу. Для виконання дихальної проби досить здійснити продування в 
отвір для забору повітря на протязі 2 сек. У режимі продування алкотестер автоматично 
контролює тривалість і витрату повітря відповідно до заводських налаштувань. Зразок проби 
повітря для аналізу забирається наприкінці видиху, щоб отримати максимально достовірний 
результат. Цей алкотестер може бути встановлений з турнікетом, автоматичними дверима, 
швидкісним затвором, шлагбаумом або будь-яким іншим типом системи контролю доступу. 
 
Приготування до тесту 

Використовуйте прилад лише при температурі навколишнього середовища від 5°С до 
40°С (см. «Технічні характеристики»). Слід приступати до тестування не раніше, ніж через 3 хв. 
після куріння і 20 хв. після вживання спиртних напоїв. Перед тестуванням людина, що 
перевіряється, повинна дихати нормально, необхідно уникати швидких вдохів і видихів. Не 
слід вдувати в прилад сигаретний дим або впорскувати рідину - це може вивести сенсор з 
ладу. 
 

Компоненти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Індикатор, що сигналізують про результат тесту.  

2. Індикатор стану системи. 

3. Отвір для дихальної проби. 

4. Гвинти. 

 
Комплектація  
Алкотестер - 1 шт. 
Кабель, включно із вмикачем - 1 шт. 
Гвинти – 6 шт. 
Воронка для продування – 1 шт. 
Монтажні дужки – 2 шт. 
Інструкція з експлуатації – 1 шт. 
  
Продається окремо: 
USB кабель для підключення до ПК.   
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5. Монтажні дужки. 

6. Воронка для продування. 

7. Кабель, включно із вмикачем. 

8. Модуль сенсора. 

 



Опис основних елементів приладу. 

 

① Отвір для видоху повітря. 

 

② Захисна кришка.  

-захищає сенсор від пилу та інших дрібних 

часточок, які можуть пошкодити чутливий 

елемент приладу. 

③ Індикатор стану системи (СТАТУС). 

Колір сигналу: 

- червоний блимаючий: прогрів; 

- зелений: готов; 

- помаранчевий: триває аналіз; 

- червоний: помилка видоху. 

④ Індикатори, що відображають 

результат тесту. 

ДОЗВІЛ: супроводжується зеленим 

сигналом(прохід дозволено); 

ВІДМОВА: супроводжується червоним 

сигналом(прохід заборонено); 

 

 

 

① Перемикач Норма/ПК 

-нормальний режим; 

-режим ПК: управління приладом 

здійснюється через ПК. 

② Дісплей 

-відображує результат тесту у числовому 

вигляді, попередження та інше. 

③ Роз’єм 8 pin 

-підключення живлення та сигналу. 

④ Роз’єм 4 pin 

- підключення до ПК через USB. 

⑤ Змінний модуль сенсору. 

⑥ Сервісні кнопки  

- використовуйте ці кнопки для входу у 

сервісний режим. 
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   Призначення і функції дротів.  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Під’єднання до системи контролю доступу 

 

① З’єднати дроти. 
 
 
② Переконайтесь, що модуль 
сенсора надійно приєднано. 
 
 
③ Прокласти дріт.  
 
 
④ Прикрутити задню частину 
приладу гвинтами. 
 

 
⑤ З’єднайте дротом прилад і замок 
(систему контролю доступу).  
 

PIN ФУНКЦІЯ КОЛІР 

1 

DOOR INPUT(OPEN/CLOSE) 

Білий Керуючий дріт до дверей 

(відкрити/закрити двері) 

2 
PASS OUT(+) 

Синій 
Алкоголь не виявлено. Вихід (+) 

3 
FAIL OUT(+) 

Зелений 
Алкоголь виявлено. Вихід(+) 

4 
POWER ON/OFF OUT (+/-) 

Жовтий 
Живлення вкл/викл. Вихід (+/-) 

5 
READY OUT 

Помаранчевий 
ГОТОВ. Вихід 

6 
END OF TEST OUT 

Коричневий 
Кінець тесту. Вихід 

7  Червоний 

8  Чорний 

PIN ФУНКЦІЯ КОЛІР 

1 
POWER GND 

Чорний 
Заземлення 

2 
POWER +12V 

Червоний 
ЖИВЛЕННЯ +12V 

 

 



Сервісні кнопки. 

 

        Відкрийте задню панель приладу і праворуч на платі ви побачите три сервісні кнопки: 

 

 

 

• SW1 - змінити функцію ; 

• SW2 - вибрати функцію ; 

• SW3 - тестова кнопка. 

 

 

 

        Для входу в сервісний режим натисніть SW3 . 

        Щоб подивитися лічильник тестів , слід натиснути та утримувати кнопку SW1 більше 3- х 

секунд , після чого висвітиться число десятків тестів (наприклад , 099 означає кількість тестів 

від 990 до 999). Результат буде відображатися на екрані протягом 10-ти секунд , після чого 

екран погасне . Для повернення у режим вимірів натисніть SW3 . 

Одночасне натискання SW1 і SW2 - зумер , режим , нижній поріг . 

Натисніть одночасно обидві кнопки на час більше 3-х секунд , потім відпустіть , з'явиться 

індикація bu2 . Натисканням SW1 переміщуйтесь по меню bu2 - FRE -Lo , натискання SW2 

змінює параметри (BON / BOF , Fon / FoF і L0.1 - L0.5 ) : 

 

- Вмикання / вимикання зумера (звукового сигналу). 

У режимі bu2 : 

 А ) натиснути SW2 - висвічується bon (зумер включений) ; 

 Б ) натиснути SW2 - висвічується boF (зумер виключений) . 

 

 

 

 

- Управління живленням. 

У режимі FrЕ : 

А ) натиснути SW2 - висвічується Fon  

(включений без автовимкнення) ; 

 Б ) натиснути SW2 - висвічується FoF  

(автовимкнення через 15 хвилин). 

 

 

 

 



- Зміна нижнього порогу . 

У режимі Lo : 

А ) натиснути SW2 - висвічується L0.1 (рівень нижнього порогу) - з кожним натисканням SW2 

рівень змінюється та підвищується на 0,1 до 0,9 . “LO.2” означає, що рівень нижнього порогу 

на рівні 0,2‰, тобто, якщо рівень алкоголю в повітрі, що видихається, буде перевищувати 

0,2‰, тоді людина не зможе перетнути систему контролю доступу (не зможе пройти). 

 

Для виходу з сервісного режиму необхідно натиснути одночасно SW1 і SW2 на час більше 3-х 

секунд. 

 

Розташування монтажних дужок 

 

 

Дужки для кріплення приладу на стіну повинні бути 

приєднані до приладу тільки так, як продемонстровано на 

фото. 

 

 

Заміна модуля сенсора 

 

Для заміни модуля сенсора необхідно вимкнути прилад, від’єднати його від мережі 220v , 

відкрутити гвинти, що тримають модуль, від’єднати старий модуль, приєднати новий та 

закріпити його гвинтами. 

 

Використання. 

1. Зняти захисну кришку. 
2. Дочекайтесь зеленого сигналу.  
3. Проведіть видох в отвір для забору повітря на протязі 2-х секунд. 
4. В залежності від результату тесту, засвітиться зелений або червоний індикатор. 
* Якщо видох буде недостатнім для виконання аналізу, засвітиться червоним індикатор 
СТАТУС. 

 



Попередження, повідомлення про помилки, неполадки та їх усунення.  

1. Прилад не вмикається. 

① Причина: Живлення приладу під’єднано некоректно. 

② Усунення: Перевірте напругу від блоку живлення, вона має бути 12V. 

Якщо не вдається усунути проблему, зверніться до сервісного центру.  

 

2. Горить червоним індикатор СТАТУС. 

① Причина: видох був недостатнім для виконання аналізу повітря. 

② Усунення: Дочекайтесь, коли індикатор СТАТУС засвітиться зеленим і зробіть рівномірний 

глибокий видих у отвір для відбору дихальної проби.  

 

3. Три індикатора (СТАТУС, ДОЗВІЛ, ВІДМОВА) блимають одночасно. 

① Причина: Двері відкрито (не закрито), або привід закриття дверей не працює. 

② Усунення: Перевірте сенсор на дверях або закрийте двері.  

 

4. Аналіз дихальної проби проводиться дуже довго або результат взагалі не видається. 

① Причина: алкотестер потребує калібровки або необхідно замінити модуль сенсора, або 

необхідно замінити датчик об’єму повітря.  

② Усунення: зверніться до сервісного центру. 

 

Технічні характеристики 

Індикація результатів 

вимірювань 

Кількісний результат вимірювання відображається на вбудованому дисплеї. 

- ДОЗВІЛ: супроводжується зеленим індикатором (прохід дозволено); 

- ВІДМОВА: супроводжується червоним індикатором (прохід заборонено); 

Пороговий рівень алкоголю може бути змінено за бажанням замовника. 

Час прогріву Від 3 секунд до 4 хвилин 

Точність +/- 10% у діапазоні до 1,00 «проміле» 

Мундштуки Не використовуються 

Сенсор Электрохімічний змінний 

Живлення DC 12V, 1,5A 

Вага 674г.  

Габаритні розміри 206 х 108 х 37 мм 

Діапазон температур Робочий діапазон: від 5 до 40С°, зберігання: від 0 до 50С° 

 



Свідоцтво про приймання 

Алкотестер  АлкоФор s40 
Виробник  Sentech Korea Corp. 
Заводський номер ________________,  
виготовлений відповідно до технічної документації фірми-виробника і визнаний придатним 
для експлуатації.  

Метрологічні характеристики перевірені та відповідають нормованим значенням. 

Дата перевірки____________ 
Перевіряючий_______________________ 

Відбиток клейма, штамп___________ 
Підпис________________________ 

Облік калібрування та технічного обслуговування. 

Алкотестер необхідно калібрувати раз на рік. Не дотримання сервісних періодів призводить 

до некоректної роботи приладу. 

Дата 

проведення 

ремонту / 

повірки 

Зміст операції обслуговування Виконав 

(П.І.Б.) 

Підпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Гарантійне обслуговування 

Гарантійне обслуговування здійснюється сервісним центром (далі СЦ) ПКВФ 

«Сорбполимер». Доставка (відправка) алкотестера в СЦ здійснюється за рахунок покупця. 

Термін гарантії: прилад - 12 місяців, модуль сенсора - 6 місяців. 

Гарантійний талон 

Виробник: Sentech Korea Corp. 

Модель АлкоФор s40 

Серійний номер  

Покупець  

Дата продажу  

 

_______________________    М.П.  


