
 

Czy obawiałeś się swojego stanu trzeźwości zwłaszcza rano po wieczornym spożywaniu 
alkoholu?? Czy miałem wątpliwości co do trzeźwości swojego pracownika?? Pomiar 
alkomatem który trwa zaledwie kilka sekund niejednokrotnie może uratować Ciebie oraz 
twoich bliskich.  
 
Alkomaty to niewielkich rozmiarów urządzenia pomiarowe które mogą się przydać nie tylko 
przy weekendowych imprezach ale i codziennym sprawdzaniu pracowników. Posiadając 
wykwalifikowaną kadrę pracowników warto pamiętać o ich bezpieczeństwu i odpowiednich 
warunkach pracy. Nasza linia testerów trzeźwości ułatwi kontrolę nie tylko samego siebie ale 
również załogi. W obecnych czasach kontrola alkomatem siebie lub pracowników nie jest 
niczym wyjątkowym lub nadzwyczajnym. Dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy 
powinna być jednym z ważniejszych czynników.  
 
Przedstawiamy linię wytrzymałych i pewnych urządzeń pomiarowych które zapewnią Tobie 
oraz Twojemu otoczeniu bezpieczne warunki funkcjonowania.  
 

O czym warto wiedzieć. 

Nowoczesne alkomaty to zaawansowane techniczne urządzenia pomiarowe o szerokim 
spektrum możliwości. Jednym z najważniejszych elementów takiego urządzenia jest sensor 
pomiarowy. Podczas pomiaru układ obróbki powietrza dostarcza ściśle określoną ilość 
powietrza do komórki pomiarowej. Komórka pomiarowa pod wpływem zawartego etanolu i 
w zależności od zastosowanego sensora indukuje prąd lub zmienia rezystancję 
półprzewodnika. Następnie układ pomiarowy porównuje wartości prądu z bazą wzorcowych 
danych i po przeliczeniu wynik podawany jest na wyświetlaczu. Najważniejszym elementem 
alkomatu mającym wpływ na dokładność pomiaru jest sensor. Wyróżniamy następujące trzy 
rodzaje sensorów: półprzewodnikowe, elektrochemiczne oraz spektrofotometryczne. 

 
Sensory półprzewodnikowe - alkohol utleniający się na powierzchni elektrody powoduje 
wzrost przewodności półprzewodnika. Zmiana rezystancji jest proporcjonalna do zawartości 
alkoholu w próbie. Należy jednak pamiętać, że sensory te są wrażliwe nie tylko na alkohol, 
ale również na niektóre substancje jak np. nikotyna, aceton (dotyczy cukrzyków), 
węglowodory, które mogą mieć wypływ na zawyżanie wyników. Stosując się do instrukcji 
oraz płucząc usta wodą przed pomiarem eliminujemy tą niedoskonałość. Sensory 
półprzewodnikowe są najpopularniejsze ze względu na najlepszy stosunek ceny do jakości.  

 
Sensory elektrochemiczne - pomiar stężenia alkoholu polega na elektrochemicznym 
utlenianiu etanolu przez związki chemiczne (np. dwuchromian potasowy, nadmanganian 
potasowy) na kontrolowanym potencjale elektrody. W efekcie utleniania alkohol przekształca 
się w kwas octowy, co powoduje uwolnienie elektronów i powstanie prądu elektrycznego. 
Wielkość prądu jest proporcjonalna do stężenia alkoholu zawartego w wydychanym 
powietrzu. Ogniwo paliwowe wykorzystywane w tym sensorze jest selektywne w stosunku do 
etanolu czyli reaguje jedynie na molekuły alkoholu - nikotyna, aceton czy węglowodory nie 
mają znaczącego wpływu na pomiar. Niektórzy sprzedawcy stosują chwyt marketingowy 



 

twierdząc, że w sprzedawanych alkomatach elektrochemicznych sensor jest taki sam jak w 
policyjnych alkomatach. Niestety nie jest to prawda, w policyjnych alkomatach sensory są 
znacznie bardziej zaawansowane i kilkanaście razy droższe. Jedyne podobieństwo to 
wykorzystywana technologia.  

 

Sensory spektrofotometryczne - wykorzystują spektrum podczerwieni do określania 
zawartości alkoholu. Spektrometria w podczerwieni polega na pomiarze wielkości, przy 
której związki chemiczne absorbują promieniowanie podczerwone w specyficznej długości 
fali. Podczas absorbcji promieniowania podczerwonego przez dany związek ulega 
zwiększeniu lub wzmocnieniu jego ruch obrotowy lub wibracyjny, wartość absorbcji jest 
mierzona i przeliczana na stężenie alkoholu. Sensory spektrofotometryczne stosowane są 
jedynie w stacjonarnych alkomatach dowodowych wykorzystywanych przez policję lub sądy. 
 

 

Właściwe korzystanie z alkomatu. 

Właściwe użytkowanie urządzeń pomiarowych jest niezwykle ważne z przynajmniej dwóch 
powodów. Pierwszym z nich jest dbałość o jakość pomiaru drugim dbałość o sprzęt. 

Stosowanie się do zaleceń producenta umożliwi długotrwałe korzystanie z urządzeń z 
pewnością o wysokiej powtarzalności a co za tym idzie dokładności jakości wyników. Należy 
przede wszystkim pamiętać o konieczności odczekania około 40 min od wypicia alkoholu. 
Musimy pozwolić aż cały wypity alkohol dostanie się z żołądka do krwioobiegu. Alkohol 
wchłania się do krwi najszybciej po ok.20 –30 min. od spożycia. Ponadto resztki alkoholu, 
jakie pozostają w ustach (pod językiem, w kieszonkach dziąseł, w ślinie, między zębami) oraz 
jego opary z przewodu pokarmowego. Zaraz po wypiciu kieliszka wódki, stężenie alkoholu w 
ustach, pochodzące z tych resztek, a nie z płuc wynosi nawet 200 promili, czyli 
kilkudziesięciokrotnie przekracza maksymalny zakres sensora (4 promile). Jeden taki pomiar 
może rozkalibrować alkomat lub nawet spowodować spalenie sensora. Czas 40 min. jest 



 

niezbędny do zneutralizowania lub wyparowania cząstek etanolu z resztek alkoholu 
pozostających w ustach. Przepłukanie ust wodą może ale nie musi przyspieszyć ten proces. 
Wrażliwość sensora na inne substancje (nikotyna, resztki jedzenia) również może zafałszować 
wynik pomiaru.  

Co może zafałszować wynik badania alkomatem?  

Stan baterii ma bardzo duży wpływ na dokładność pomiaru. Słaba bateria lub niealkaiczna nie 
zapewnia wystarczającej ilości prądu do rozgrzania sensora do odpowiedniej temperatury i 
tym samym wyniki nie mogą być wiarygodne. Akumulatorki nie zdają egzaminu, gdyż z 
czasem tracą swoją pojemność. Resztki alkoholu w ustach lub nie powstrzymanie się od 
jedzenia lub palenia papierosów 20 min przed pomiarem opisane wyżej. Odbijanie się, 
czkawka, chrząknięcia, powodują uwalnianie się gazów żołądkowych, trawiennych, które 
mogą zawyżać wyniki. Krew w ustach (może pochodzić z niewyleczonych zębów, 
skaleczonego dziąsła, przygryzionego języka) i zawarty w niej alkohol może zafałszować 
pomiary. Osoby z zaburzeniami metabolizmu cukrów mogą otrzymywać dodatnie lub 
zawyżone wyniki, pomimo nie spożywania alkoholu. Opary alkoholu w komorze pomiarowej 
pochodzące z poprzedniego pomiaru. Najlepiej możemy ją oczyścić wciągając powietrze.  
 
Przegrzanie sensora, czyli wykonywanie wielu pomiarów jeden po drugim w bardzo krótkich 
odstępach czasu. Wzrost temperatury ciała o jeden stopień Celsjusza (choroba, wysiłek 
fizyczny) powoduje że wykazana zawartość alkoholu jest wyższa o ok. 7 proc. niż przy 
normalnej temperaturze ciała. Hiperwentylacja płuc – wykonanie kilku szybkich i bardzo 
głębokich oddechów może zaniżyć wskazania o 15%, natomiast wysiłek fizyczny połączony z 
hiperwentylacją (np. wbiegnięcie na 3 piętro) może zaniżyć wynik o 25%. Zatrzymanie 
powietrza w płucach na ok. 30 sek. zawyży wskazania nawet o 28%.Zła interpretacja 
wyników z powodu nieznajomości specyfiki wchłaniania się alkoholu do krwi. Stężenie 
alkoholu we krwi jest zawsze zmienne w czasie, nigdy nie jest stałe. Wyróżniamy dwie fazy: 
narastania (podczas wchłaniania się alkoholu) i opadania (gdy jest już eliminowany).Spożyty 
alkohol wchłania się do krwi po ok. 20-30 min., jednak po obfitym posiłku czas ten może się 
wydłużyć nawet do 2,5 godzin. Oznacza to, że wykonanie badania nawet godzinę po spożyciu 
alkoholu może okazać się mało wiarygodne, gdyż alkohol wciąż wchłania się do krwi i 
stężenie wzrasta. Prawidłowy pomiar polega na wykonaniu kilku pomiarów (min. 3) w 
krótkim odstępie czasu, wówczas jesteśmy w stanie określić w której fazie znajdujemy się. 
Zawartość alkoholu określamy nie po jednym badaniu ale uśredniając przynajmniej trzy 
pomiary. 
 
 
 
 
Dlaczego należy kalibrować alkomat nawet, gdy nie był używany?  

Sensor jest bardzo czułym elementem i przez to wrażliwym na duże wahania temperatury 
oraz wilgotności powietrza. Główną przyczyną rozkalibrowania jest więc w pobliżu źródła 
ciepła lub zimą wynoszenie z domu. Przechowywanie testera w zadymionych lub 
klimatyzowanych pomieszczeniach, w pobliżu lotnych substancji np. oparów toksycznych 



 

gazów, benzyny, spalin, rozpuszczalników, farb ma również szkodliwy wpływ na sensor. 
Według zaleceń producentów kalibracja powinna być przeprowadzona co ok. 300 pomiarów 
lub 6 miesięcy.  
 

Kalibracja alkomatów. 

Kalibracja jest procesem dostrajającym oprogramowanie z sensorem urządzenia w taki 
sposób, aby wartość pobieranej próbki  powietrza została prawidłowo odczytana. Czynność ta 
musi być przeprowadzona w tzw, "trybie serwisowym" urządzenia, przy zachowaniu 
odpowiednich warunków i parametrów(temperatura, wilgotność, siła przepływu, stałe 
stężenie alkoholu itd.) oraz przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny. W trakcie 
kalibracji alkomat otrzymuje dawkę powietrza zbliżoną do powietrza wydychanego przez 
człowieka, ale o z góry ustalonej zawartości alkoholu. Wynikiem takich działań serwisowych 
jest ustalenie odpowiednich wartości dla zadanych próbek alkoholu. 

 

 

Częstotliwość kalibracji. 
Precyzja wskazań każdego urządzenia pomiarowego może obniżyć się w trakcie normalnego 
użytkowania. W celu zapewnienia prawidłowości pomiarów każde urządzenie powinno być 
okresowo kalibrowane. Na częstotliwość kalibracji wpływają:  

 warunki przechowywania(wahania temperatury, wilgotność powietrza, obecność 
spalin, rozpuszczalników itp) 

 sposób użytkowania 
 ilość przeprowadzonych testów 
 intensywność użytkowania 
 zastosowany typ sensora 

Zgodnie z zaleceniami producentów alkomatów kalibrację należy przeprowadzać co 150-200 
testów lub 3 do 6 miesięcy. Podane wartości to dane przybliżone i należy je traktować jako 
górną granicę. Przy wykonywaniu pomiarów dla stężenia >1 promila, sensor zużywa się 
zdecydowanie szybciej  i kalibracja będzie wymagana już przy ok. 100-150 testach.  
 

Użytkowanie niezgodne z instrukcją może również przyśpieszyć konieczność kalibracji, np. 
wykonanie pomiaru zaraz po spożyciu alkoholu, wówczas stężenie alkoholu w wydychanym 
powietrzu znacznie przewyższa zakres pomiarowy urządzenia co w rezultacie prowadzi do 
rozkalibrowania alkomatu lub nawet trwałego uszkodzenia testera.  

 



 

 
ALKOMAT DA 5000 PRO 
Bardzo dokładny, o szerokiej skali pomiaru (do 4,00 promili) oddaje 
rzeczywistą zawartość alkoholu w organizmie.  Nowoczesny wygląd i 
zaawansowane technologie użyte przy produkcji tego urządzenia, powodują iż 
DA-5000 jest najczęściej kupowanym alkomatem na świecie. 

Zestaw DA-5000 zawiera: 
 
1) Alkomat Alcosens DA-5000 
2) Funkcjonalne i estetyczne etui  + pasek na rękę 
2) Ustniki wielokrotnego użytku - 6sztuk 
3) Baterie typ AA - 2 sztuki 
4) Instrukcja w języku polskim 
5) Paragon, na życzenie faktura 
6) Karta gwarancyjna (GWARANCJA 24 MIESIĄCE) 
 
Urządzenie posiada sygnalizacje dźwiękową i diodową gotowości do pomiaru oraz początku i zakończenia 
pomiaru. 

 
 

Dane techniczne:  

Wymiary 115 x 60 x 25 mm 

Waga 70 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy 
podświetlany  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność dziesiętne części promila 

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -10 do +40oC    

  Czas wydechu podczas pomiaru ok. 5 sekund    

  Czas oczekiwania na wynik: < 21 sekund    

  Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund    

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna  

typ AA 
 

 



 

ALKOMAT DA 5700 SOLID 
Dołącz do grona użytkowników modelu DA 5700 SOLID, zadowolonych z 
tego opłacalnego zakupu!  
 
To, że czytasz tę ofertę oznacza, że troszczysz się nie tylko o swoje 
bezpieczeństwo na drodze. Jeśli ta troska skłania Cię ku zakupieniu 
alkomatu, to bardzo dobrze, ponieważ masz przed sobą popularny tester 
DA-5700 w wersji Solid. Wizja poważnego wypadku spowodowanego 
wpływem alkoholu albo chociaż niebagatelny mandat wystawiony podczas 
kontroli drogówki, z pewnością przemówią Ci do rozsądku. 
 
Pomyśl, jak ławo można tego uniknąć. Tester trzeźwości DA-5700 SOLID 
przeznaczony jest nie tylko dla klientów indywidualnych, ale i właścicieli 
przedsiębiorstw. Szeroki zakres pomiarowy – do 4,0 promili – oraz dokładność do części 
dziesiętnych czynią z niego praktyczny i rzetelny alkomat. Czuły sensor półprzewodnikowy 
zadba o profesjonalizm pomiarów, a sygnalizacja dźwiękowa o ich sprawność. 

ZESTAW DA 5700 SOLID ZAWIERA:  

 Alkomat AlcoFind DA-5700 SOLID 
 Praktyczne etui + pasek na rękę 
 Ustniki wielokrotnego użytku - 6 sztuk 
 Baterie typ AA - 2 sztuki 
 Instrukcja w języku polskim 
 Karta gwarancyjna 

DANE TECHNICZNE:  

 Wymiary: 115 x 60 x25 mm 
 Waga 107g z bateriami 
 Wyświetlacz LED 3-cyfrowy 
 Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 
 Sensor półprzewodnikowy 
 Wyniki pomiarów do dziesiętnych części g/l 
 Temperatura pracy od -10 do +40oC 
 Czas przygotowania do pracy do 21sekund 
 Czas wydechu podczas pomiaru ok. 5 sekund 
 Czas przygotowania do pracy < 21 sekund 
 Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund 
 Zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna typ AA (R6) 
 Sygnalizacja rozładowania baterii 
 Sygnalizacja dźwiękowa i diodowa gotowości do pomiaru 
 Sygnalizacja dźwiękowa i diodowa początku / zakończenia pomiaru 
 Funkcja automatycznego odcięcia zasilania 



 

 
ALKOMAT AL 6000 DRAGON 
 
SENTECH  AL -6000 Dragon jest uproszczoną wersją AL 6000. Jest to 
bardzo precyzyjny alkomat o wysokim zakresie pomiarowym do 4,00 
promili i dokładności do dziesiętnych części promila. Alkomat AL-6000 
Dragon jest najbardziej zaawansowanym modelem dostępnym na rynku. 
Najlepszy spośród modeli oferowanych na allegro. Profesjonalny tester 
trzeźwości przeznaczony dla kierowców, właścicieli firm, rodziców oraz 
każdego kto pragnie sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 

 
Zestaw zawiera: 
 
1) Alkomat SENTECH AL-6000 Dragon 
2) Praktyczne etui 
3) Ustniki wielokrotnego użytku - 5sztuk 
4) Baterie typ AA - 2 sztuki 
5) Instrukcja w języku polskim 
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna  
 

 

Dane techniczne:  

Wymiary 125 x 65 x 38 mm 

Waga 70 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy 
podświetlany  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność dziesiętne części promila 

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -0 do +40oC    

  Czas wydechu podczas pomiaru ok. 5 sekund    

  Czas przygotowania do pracy: < 15 sekund    

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna  

typ AA 
 

 



 

 
ALKOMAT AL 7000 
 
SENTECH AL -7000 to bardzo szybki, precyzyjny alkomat o wysokim zakresie 
pomiarowym - do 4,00 promili i dokładności do setnych części promila. Alkomat AL-
7000 charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem. Jest najbardziej zaawansowanym 
modelem dostępnym na rynku. Najlepszy spośród modeli oferowanych na allegro. 
Profesjonalny tester trzeźwości przeznaczony dla kierowców, właścicieli firm, 
rodziców oraz każdego kto pragnie sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 
  
ALKOMAT AL 7000 IDEALNIE NADAJE SIĘ NA PREZENT  
 
Zestaw zawiera: 
1) Alkomat SENTECH AL-7000 
2) Praktyczne etui + pasek na rękę 
2) Ustniki wielokrotnego użytku - 5sztuk 
3) Baterie typ AAA - 2 sztuki 
4) Instrukcja w języku polskim 
5) Paragon, na życzenie faktura 
6) Karta gwarancyjna  
7) Ładowarka samochodowa  
 

Dane techniczne: 

Wymiary 125 x 65 x 38 mm 

Waga 120 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy 
podświetlany 

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność setne części promila 

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -0 do +40oC   

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna 

typ AA 

 



 

 
ALKOMAT CA 2000 
eden z najlepszych alkomatów podręcznych na rynku, charakteryzujący się 
bardzo dokładnymi i powtarzalnymi wynikami testów oraz szerokim 
zakresem pomiarowym od 0.00 do 4.00 ‰. 
Alkomat wyświetla wyniki z dokładnością do dziesiętnych części promila. 
CA 2000 to zmodyfikowany i unowocześniony alkomat 'BlowIn'.  
 
Obsługa przy użyciu jednego przycisku włącz/wyłącz. Dzięki możliwości 
zasilania z dwóch źródeł CA2000 zapewnia komfort użytkowania w każdych 
warunkach. Teraz szybko i sprawnie przeprowadzisz dużą liczbę pomiarów w 
krótkim czasie. CA2000 to idealnie narzędzie do przeprowadzania wstępnej 
kontroli trzeźwości pracowników. Równie dobrze nadaje się dla 
użytkowników indywidualnych (np. kierowców). 
Gotowość pomiaru sygnalizowana jest krótkim dźwiękiem. Alkomat analizuje 
próbkę powietrza wydychanego przez ok. 3 sekund. Wynik z dokładnością do 
0.10 ‰ jest wyświetlany na panelu LCD, świetnie widocznym również w nocy. Zakończenie pomiaru również 
sygnalizuje krótki sygnał dźwiękowy.  
 
Zestaw zawiera: 
1) Alkomat CA 2000 
2) Zasilacz samochodowy 
3) Eleganckie etui, pasek na rękę 
4) Bateria 9V 
5) Instrukcja w języku polskim 
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna 
8) Ustniki wielokrotnego użytku 5 sztuk 

 
 

Dane techniczne:  

Wymiary 120 x 60 x 25 mm 

Waga 200 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność dziesiętne części promila 

  Czas pomiaru ok 3 sekund   

  Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund   

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -10 do +40oC    

Zasilanie: 
bateria 9V lub zasilacz 

samochodowy 
 

 



 

 
ALKOMAT CA 2000 PRO 
Jeden z najlepszych alkomatów podręcznych na rynku, charakteryzujący się bardzo 
dokładnymi i powtarzalnymi wynikami testów oraz szerokim zakresem pomiarowym 
od 0.00 do 4.00 ‰. 
Alkomat wyświetla wyniki z dokładnością do setnych części promila. 
 
CA 2000 PRO to zmodyfikowany i unowocześniony alkomat 'BlowIn'.  
Obsługa przy użyciu jednego przycisku włącz/wyłącz. Dzięki możliwości zasilania 
z dwóch źródeł CA2000 zapewnia komfort użytkowania w każdych warunkach. Teraz 
szybko i sprawnie przeprowadzisz dużą liczbę pomiarów w krótkim czasie. CA2000 
to idealnie narzędzie do przeprowadzania wstępnej kontroli trzeźwości pracowników. 
Równie dobrze nadaje się dla użytkowników indywidualnych (np. kierowców). 
 
Gotowość pomiaru sygnalizowana jest krótkim dźwiękiem. Alkomat analizuje próbkę 
powietrza wydychanego przez ok. 3 sekund. Wynik z dokładnością do  
0.01‰ jest wyświetlany na panelu LCD, świetnie widocznym również w nocy. Zakończenie pomiaru również 
sygnalizuje krótki sygnał dźwiękowy.  
 
Zestaw zawiera: 
1) Alkomat CA 2000 PRO 
2) Zasilacz samochodowy 
3) Eleganckie etui, pasek na rękę 
4) Bateria 9V 
5) Instrukcja w języku polskim 
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna 
8) Ustniki wielokrotnego użytku 5 sztuk 

 

Dane techniczne:  

Wymiary 120 x 60 x 25 mm 

Waga 200 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność setne części promila 

  Czas pomiaru ok 3 sekund   

  Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund   

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -10 do +40oC    

Zasilanie: 
bateria 9V lub zasilacz 

samochodowy 
 

 



 

 
ALKOMAT DA 7000 
Alkomat DA-7000 czuły,szybki oraz profesjonalny cyfrowy tester trzeźwości 
przeznaczony dla kierowców, właścicieli firm, rodziców oraz każdego kto pragnie 
sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. Bardzo dokładny, o szerokiej skali pomiaru 
(do 4 promili) oraz dokładności do setnych części promila oddaje rzeczywistą 
zawartość alkoholu w organizmie. Alkomat dodatkowo wyposażony w latarkę. 
 
FABRYCZNIE NOWY Z POLSKĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI 
GWARANCJA 24 MIESIĘCZNA - DODATKOWO ZAPEWNIAMY SERWIS 
POGWARANCYJNY 
 
Zestaw zawiera: 
 
1) Alkomat Datech DA-7000 
2) Praktyczne etui 
3) Ustniki wielokrotnego użytku - 5sztuk 
4) Baterie typ AA - 2 sztuki 
5) Instrukcja w języku polskim 
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna 
 

 

Dane techniczne: 

Wymiary 122 x 58 x 22 mm 

Waga 115 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy 
podświetlany 

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność setne części promila 

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -0 do +40oC   

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna 

typ AA 
 

 

 



 

 
ALKOMAT AL 6000 PRO 
Alkomat AL -6000 to profesjonalny tester trzeźwości przeznaczony dla: 
- kierowców zawodowych i indywidualnych 
- właścicieli firm średnich i dużych 
oraz każdego kto pragnie sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 
 
SENTECH AL -6000 to bardzo precyzyjny alkomat o wysokim zakresie pomiarowym - do 
4,00 promili i dokładności do setnych części promila. Alkomat AL-6000 jest najbardziej 
zaawansowanym modelem dostępnym na rynku. Najlepszy spośród modeli oferowanych na 
allegro. Profesjonalny tester trzeźwości przeznaczony dla kierowców, właścicieli firm, 
rodziców oraz każdego kto pragnie sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 
 
Bardzo dokładny, o szerokiej skali pomiaru oddaje rzeczywistą zawartość alkoholu w 
organizmie. 
Najdokładniejszy pomiar do setnych części promila, wyświetlanie wyniku w promilach (g/l) a nie w mg/L jak w 
innych modelach sprawiają, że SENTECH AL-6000 jest najlepszym alkomatem na rynku.  
 
Zestaw AL-6000 Super kit zawiera: 
 
1) Alkomat SENTECH AL-6000 
2) Funkcjonalne i estetyczne etui  + pasek na rękę 
2) Ustniki wielokrotnego użytku - 5sztuk 
3) Baterie typ AA - 2 sztuki 
4) Instrukcja w języku polskim 
5) Paragon, na życzenie faktura 
6) Karta gwarancyjna  

Dane techniczne: 

Wymiary 125 x 65 x 38 mm 

Waga 70 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy 
podświetlany 

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność setne części promila 

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -0 do +40oC   

  Czas wydechu podczas pomiaru ok. 5 sekund   

  Czas przygotowania do pracy: < 15 sekund   

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna 

typ AA 

 



 

 
ALKOMAT AL 6000 RED 
SENTECH AL -6000 Deluxe to bardzo precyzyjny alkomat o wysokim zakresie 
pomiarowym - do 4,00 promili i dokładności do setnych części promila. Alkomat AL-
6000 Deluxe jest najbardziej zaawansowanym modelem dostępnym na rynku. 
Najlepszy spośród modeli oferowanych na allegro. Profesjonalny tester trzeźwości 
przeznaczony dla kierowców, właścicieli firm, rodziców oraz każdego kto pragnie 
sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 
 
Zestaw zawiera:  
1
2) Praktyczne etui + pasek na rękę 
3) Ustniki wielokrotnego użytku - 5
4) Baterie typ AA - 2 sztuki 
5) Instrukcja w języku polski
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna    

) Alkomat SENTECH AL-6000 Deluxe 

sztuk 

m 

 

Dane techniczne:  

Wymiary 125 x 65 x 38 mm 

Waga  70 g

LCD 3-cyfrowy 
Wyświetlacz  

podświetlany  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność setne części promila 

Sensor półprzewodnikowy 

  Temperatura pracy od -0 do +40oC    

  Czas wydechu podczas pomiaru ok. 5 sekund   

  Czas przygotowania do pracy: < 15 sekund    

2 x bateria alkaliczna  
Zasilanie: typ AA 

 
 



 

 
ALKOMAT CA 2010 
Jeden z najlepszych alkomatów podręcznych na rynku, charakteryzujący się bardzo 
dokładnymi i powtarzalnymi wynikami testów oraz szerokim zakresem 
pomiarowym od 0.00 do 4.00 ‰. 
Alkomat wyświetla wyniki z dokładnością do dziesiętnych części promila. 
CA 2010 to zmodyfikowany i unowocześniony alkomat CA 2000 PRO'.  
Obsługa przy użyciu jednego przycisku włącz/wyłącz. Dzięki możliwości 
zasilania z dwóch źródeł CA2010 zapewnia komfort użytkowania w każdych 
warunkach. Teraz szybko i sprawnie przeprowadzisz dużą liczbę pomiarów w 
krótkim czasie. CA2010 to idealnie narzędzie do przeprowadzania wstępnej kontroli 
trzeźwości pracowników. Równie dobrze nadaje się dla użytkowników 
indywidualnych (np. kierowców). 
Gotowość pomiaru sygnalizowana jest krótkim dźwiękiem. Alkomat analizuje 
próbkę powietrza wydychanego przez ok. 3 sekund. Wynik z dokładnością do  
0.01‰ jest wyświetlany na panelu LCD, świetnie widocznym również w nocy. Zakończenie pomiaru również 
sygnalizuje krótki sygnał dźwiękowy.  
 
Zestaw zawiera: 
1) Alkomat CA 2010 
2) Zasilacz samochodowy 
3) Eleganckie etui, 
4) Bateria 9V 
5) Instrukcja w języku polskim 
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna 
8) Ustniki wielokrotnego użytku 3 sztuki 

 

Dane techniczne:  

Wymiary 123 x 56 x 23 mm 

Waga 111 g (z baterią i 
ustnikiem) 

Wyświetlacz  dwukolorowy LCD 3-
cyfrowy  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 

Dokładność ±0.1% punkcie kalibracji 
0.1% BAC 

  Czas pomiaru ok 3 sekund   

  Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund   

Sensor półprzewodnikowy 
oksydowany  

  Temperatura pracy od -10 do +40oC    

Zasilanie: 
bateria alkaliczna 9V, lub 

zasilacz samochodowy 
 



 

ALKOMAT DA-8100 

Alkomat Alcoscent DA-8100 
 
Najdokładniejszy elektrochemiczny alkomat dostępny na rynku. 
Policyjna dokładność i niezawodność. 
 
DATECH DA-8100 to bardzo precyzyjny alkomat o wysokim zakresie pomiarowym - do 4,00 promili i 
dokładności do setnych części promila. Alkomat DATECH DA-8100 jest najnowszym i najbardziej 
zaawansowanym modelem dostępnym na rynku. Posiada sensor elektrochemiczny. Tego typu sensory 
używane są w alkomatach policyjnych, dowodowych. Najlepszy spośród modeli oferowanych na allegro. 
Profesjonalny tester trzeźwości przeznaczony dla kierowców, właścicieli firm, rodziców oraz każdego kto 
pragnie sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 
 
Bardzo dokładny, o szerokiej skali pomiaru oddaje rzeczywistą zawartość alkoholu w organiźmie. Posiada 
funkcje diagnostyczne, które sprawdzają na bieżąco odpowiednie funkcjonowanie testera, oraz informują 
użytkownika o wszelkich błędach czy konieczności przeprowadzenia kalibracji. Wyświetlanie wyniku w 
promilach (g/l), miligramch (mg/L) oraz procentach BAC (%BAC) sprawiają, że DATECH DA-8100 jest 
uniwersalnym i najlepszym alkomatem na rynku. Dodatkowymi atutami są: nowoczesny design oraz 
poręczny kształt, dzięki któremy alkomat leży pewnie w dłoni. 
 
 

SENSOR ELEKTROCHEMICZNY 

Przewaga sensora elektrochemicznego nad półprzewodnikowym: 

 Sensory elektrochemiczne używane są w profesjonalnych alkomatach policyjnych (dowodowych) 

 Dużo dokładniejszy od sensora półprzewodnikowego, mały błąd pomiarowy 

 Czujnik reaguje tylko na molekuły alkoholu, w przeciwieństwie do alkomatów półprzewodnikowych substancje obce nie 
mają wpływu na wynik pomiaru 

 Rozładowanie baterii nie ma wpływu na wynik pomiaru  
 Stabilna powtarzalność pomiarów w czasie 

Specyfikacja: 

 Wymiary: 123 x 52 x 29,5 mm  

 Waga: 75g (bez baterii) 

 Wyświetlacz LED 3-cyfrowy  

 Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l (promili) 

 Wyniki podawane z dokładnością do setnych części promila  

 Sensor elektrochemiczny  
 Temperatura pracy od 0 do +40oC  

 Zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna typ AA  

 Wskaźnik poziomu naładowania baterii 

 Sygnalizacja CAL - zalecana wymiana sensora po wykonaniu około 300 prób (alkomat można użytkować dalej) 

Zawartość zestawu: 

 Alkomat DATECH DA-8100  
 Praktyczne etui z paskiem na rękę  

 Ustniki wielokrotnego użytku - 6 sztuk  

 Baterie typ AA alkaliczne- 2 sztuki  

 Instrukcja w języku polskim  

 Paragon, na życzenie faktura  

 Karta gwarancyjna  



 

ALKOMAT AL 9000L 
 
AL-9000L to nowsza wersja profesjonalnego alkomatu AL-9000. Przeznaczony dla klientów ceniących wygląd i 
dokładność pomiarów połączonych z prostą obsługą. Dzięki czarnemu kolorowi oraz posrebrzanym wstawkom i 
napisom tester prezentuje się efektownie. Alkotest jest bardzo lekki więc nie będzie obciążał naszej kieszeni lub 
torebki. 

AL-9000L jest jednym z najprostszych w obsłudze alkomatów. Wszystkie operacje przeprowadzamy jednym 
przyciskiem znajdującym się z przodu alkomatu zaraz pod wyświetlaczem. Pomiar polega na włączeniu 
urządzenia i w momencie pokazania się napisu BLOW na wyświetlaczu LCD testera, zaczynamy wdmuchiwać 
powietrze poprzez ustnik (ok. 5 sekund) do alkomatu. Sygnał dźwiękowy informuje nas o początku i końcu 
pomiaru dzięki czemu nie musimy patrzyć na wyświetlacz w trakcie przeprowadzania testu. 
 
Alkomat AL-9000L pracuje w temperaturach od 5 do +40°C więc zmienne warunki atmosferyczne panujące w 
Polsce nie będą miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie alkomatu ani na dokładność jego wskazań. 
Sygnalizacja rozładowania baterii zapewnia iż zawsze będziesz wiedzieć kiedy czas wymienić baterię na nową. 
 
AL-9000L posiada możliwość sprawdzenia ilości przeprowadzonych pomiarów dzięki czemu dokładnie 
wiadomo kiedy powinno się przeprowadzić kalibrację. Wyświetlenie licznika pomiarów odbywa się poprzez przytrzymanie na kilka 
sekund przycisku włącznika przy uruchomieniu testera. 

SENSOR ELEKTROCHEMICZNY 
Przewaga sensora elektrochemicznego nad półprzewodnikowym: 

 Sensory elektrochemiczne używane są w profesjonalnych alkomatach policyjnych (dowodowych) 

 Dużo dokładniejszy od sensora półprzewodnikowego, mały błąd pomiarowy 

 Czujnik reaguje tylko na molekuły alkoholu, w przeciwieństwie do alkomatów półprzewodnikowych substancje obce nie 
mają wpływu na wynik pomiaru 

 Rozładowanie baterii nie ma wpływu na wynik pomiaru  
 Stabilna powtarzalność pomiarów w czasie 

SPECYFIKACJA: 
 Wymiary: 106 x 50 x 20 mm.  

 Waga: 90 g (z bateriami)  

 Typ czujnika: Elektrochemiczny  

 Zakres wskazań: 0,00 do 4,00 promili  

 Temperatura pracy: od 5 do +40 stopni Celsjusza  

 Dokładność wskazań: do setnych części promila  
 Czas przygotowania do pracy: od 5 sekund  

 Czas pomiędzy kolejnymi testami: ok 10 sekund 

 Zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna typ AAA  

 Sygnalizacja rozładowania baterii  

 Funkcja automatycznego odcięcia zasilania  

 Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego  

 Funkcjonalne i estetyczne etui  

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 

 Alcoscan AL-9000L  
 Ustniki wielokrotnego użytku - 5 sztuk  

 Baterie typ AAA - 2 sztuki  

 Instrukcja w języku polskim  

 Pasek na rękę  

 Pokrowiec  

 Wytrzymałe etui



 

 

ALKOMAT DA 8000 

DATECH DA-8000 to bardzo precyzyjny alkomat o wysokim zakresie 
pomiarowym - do 5,00 promili i dokładności do setnych części promila. 
Alkomat DATECH DA-8000 jest najnowszym i najbardziej 
zaawansowanym modelem dostępnym na rynku. Posiada sensor 
elektrochemiczny. Tego typu sensory używane są w alkomatach 
policyjnych, dowodowych. Jeden z najlepszych spośród oferowanych 
przez nas alkomatów. Profesjonalny tester trzeźwości przeznaczony dla 
kierowców, właścicieli firm, rodziców oraz każdego kto pragnie sprawdzić 
stan trzeźwości badanej osoby.  
 
Zestaw zawiera: 
 
1) Alkomat Datech DA-8000 
2) Praktyczne etui 
3) Ustniki wielokrotnego użytku - 6sztuk 
4) Baterie typ AA alkaliczne - 2 sztuki 
5) Instrukcja w języku polskim 
6) Paragon, na życzenie faktura 
7) Karta gwarancyjna 
 

 

Dane techniczne:  

Wymiary 122 x 58 x 22 mm 

Waga 132 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy z 
podświetleniem  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 5,00 g/l 

Dokładność setne części promila 

  Czas pomiaru ok 3 sekund   

  Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund   

Sensor elektrochemiczny 

  Temperatura pracy od -10 do +40oC    

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna  

typ AA,  
 



 

ALKOMAT AL 9000 

AL-9000 to jeden z najnowocześniejszych alkomatów w swojej kategorii. 
Przeznaczony dla klientów ceniących wygląd i dokładność pomiarów 
połączonych z prostą obsługą. Obudowa alkomatu jest wykonana ze stopu 
aluminium oraz wysokiej jakości plastiku. Tester jest przez to bardziej odporny 
na uszkodzenia. Dzięki czarnemu kolorowi oraz posrebrzanym wstawkom i 
napisom tester prezentuje się efektownie. Alkotest jest bardzo lekki więc nie 
będzie obciążał naszej kieszeni lub torebki. 
 
Zastosowanie czujnika elektrochemicznego zbliżonego klasą do czujników 
stosowanych w testerach policyjnych powoduje, że otrzymany wynik jest 
bardzo dokładny. Wynik otrzymujemy z dokładnością do setnych części 
promila. 
 
Duży zakres pomiarowy do 4.00 promili pozwoli zmierzyć poziom alkoholu w wydychanym 
powietrzu nawet po dużej ilości wypitych napoi alkoholowych. 
 
AL-9000 jest jednym z najprostszych w obsłudze alkomatów. Wszystkie operacje 
przeprowadzamy jednym przyciskiem znajdującym się z przodu alkomatu zaraz pod 
wyświetlaczem. 
 
Pomiar polega na włączeniu urządzenia i w momencie pokazania się napisu BLOW na 
wyświetlaczu LCD testera, zaczynamy wdmuchiwać powietrze poprzez ustnik (ok. 5 sekund) 
do alkomatu. Sygnał dźwiękowy informuje nas o początku i końcu pomiaru dzięki czemu nie 
musimy patrzyć na wyświetlacz w trakcie przeprowadzania testu. 
 
Czas pomiędzy kolejnymi testami wynosi około 10 sekund więc zaraz po poprzednim 
pomiarze możemy bezpiecznie przeprowadzić kolejne badanie. Znakomicie się sprawdza, 
kiedy planujemy wykonać pomiary na wielu osobach w bardzo krótkich odstępach czasu. 
 
Alkomat AL-9000 pracuje w temperaturach od 0 do +40°C więc zmienne warunki 
atmosferyczne panujące w Polsce nie będą miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
alkomatu ani na dokładność jego wskazań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Dane techniczne:  

Wymiary 106 x 50 x 20 mm 

Waga 100 g 

Wyświetlacz  LCD 3-cyfrowy z 
podświetleniem  

Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 promili 

Dokładność setne części promila 

  Czas pomiaru ok 5 sekund   

  Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund   

Sensor elektrochemiczny 

  Temperatura pracy od 0 do +40oC    

Zasilanie: 
2 x bateria alkaliczna  

typ AA,  

  
 
AL-9000 posiada możliwość sprawdzenia ilości przeprowadzonych pomiarów dzięki czemu 
dokładnie wiadomo kiedy powinno się przeprowadzić kalibrację. Wyświetlenie licznika 
pomiarów odbywa się poprzez przytrzymanie na kilka sekund przycisku włącznika przy 
uruchomieniu testera.  

Zestaw zawiera: 
 
1) Alkomat AL-9000 
2) Ustniki wielokrotnego użytku - 5 sztuk 
3) Baterie typ AAA - 2 sztuki 
4) Instrukcja w języku polskim 
5) Pasek na rękę 
6) Pokrowiec 
7) Wytrzymałe i estetyczne etui 



 

ALKOMAT AL 6000 Z DRUKARKĄ 

Najdokładniejszy alkomat na rynku + drukarka. 
 
SENTECH AL-6000 to bardzo precyzyjny alkomat o 
wysokim zakresie pomiarowym - do 4,00 promili i 
dokładności do setnych części. Alkomat AL-6000 jest 
najbardziej zaawansowanym modelem dostępnym na 
rynku. Najlepszy spośród modeli oferowanych na 
allegro. Profesjonalny tester trzeźwości przeznaczony 
dla kierowców, właścicieli firm, rodziców oraz każdego 
kto pragnie sprawdzić stan trzeźwości badanej osoby. 
 
Najdokładniejszy pomiar do setnych części promila, 
wyświetlanie wyniku w promilach (g/l) a nie w mg/L jak 
w innych modelach sprawiają, że SENTECH AL-6000 jest najlepszym alkomatem na rynku. 
 
SPECYFIKACJA: 

 Wymiary: 125 x 65 x38 mm 
 Waga: 117g 
 Wyświetlacz LED 3-cyfrowy 
 Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 
 Wyniki podawane z dokładnością do setnych części promila 
 Sensor półprzewodnikowy 
 Temperatura pracy od 0 do +40oC 
 Czas wydechu podczas pomiaru ok. 5 sekund 
 Czas przygotowania do pracy < 15 sekund 
 Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 15 sekund 
 Zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna typ AA 
 Sygnalizacja rozładowania baterii 
 Sygnalizacja dźwiękowa i diodowa gotowości do pomiaru 
 Sygnalizacja dźwiękowa i diodowa początku / zakończenia pomiaru 
 Funkcja automatycznego odcięcia zasilania 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
 Alkomat SENTECH AL-6000 PRO 
 Drukarka z kompletem okablowania 
 Praktyczne etui 
 Ustniki wielokrotnego użytku - 5 sztuk 
 Baterie typ AA - 2 sztuki 
 Instrukcja w języku polskim 
 Paragon, na życzenie faktura 
 Karta gwarancyjna 



 

Alkomat DA 8500 E to produkt ceniony przez profesjonalistów, którzy 
oczekują najwyższej jakości i spełnienia wyśrubowanych wymagań. 
Rzetelność pomiaru, dokładność, wytrzymałość – przekonaj się, dlaczego 
alkomaty osobiste AlcoFind należą do najchętniej kupowanych testerów 
trzeźwości. 

Zaletą modelu DA-8500 E jest wykorzystanie czułego sensora 
elektrochemicznego z przepływowym czujnikiem powietrza, reagującego 
jedynie na molekuły alkoholu. Dzięki temu uzyskany wynik jest 
rzeczywisty, ponieważ nie zaburzają go inne czynniki (np. dym 
papierosowy). Wydajny czujnik należy kalibrować po wykonaniu max. 
500 testów, czyli rzadziej niż w przypadku sensorów 
półprzewodnikowych. Praktyczny licznik przeprowadzanych testów 
pozwoli Ci kontrolować stan urządzenia. Regularny serwis alkomatów 
pozwala na maksymalne wykorzystywanie zalet DA-8500E.  

Wyraźny wyświetlacz LCD z podświetleniem prezentuje wyniki w zakresie do 5 promili z 
dokładnością do części setnych. Zapewnia to precyzyjny pomiar, który będzie wiarygodny np. 
podczas wyrywkowego badania pracownika. DA 8500 E potrzebuje zaledwie 15 sekund, 
aby poinformować  Cię o rezultacie pomiaru. Pewność otrzymanych wyników to 
najważniejsza zaleta prezentowanego alkomatu.  

Kolejnym atutem jest sygnalizacja dźwiękowa, która poinformuje Cię o najważniejszych 
aspektach działania urządzenia: m.in. konieczności przeprowadzenia kalibracji, rozładowania 
baterii czy błędu podczas przeprowadzania pomiaru. Alkomat osobisty DA 8500 E to 
produkt, który znajduje się na półce wśród najbardziej wartościowych modeli – zaufaj 
naszemu doświadczeniu, wybierając ten profesjonalny alkotester.  
ZESTAW ZAWIERA: 

 Alkomat AlcoFind DA-8500E 
 Praktyczne etui na rzep i pasek na rękę 
 Ustniki wielokrotnego użytku - 6 sztuk 
 Baterie typ AAA alkaliczne - 2 sztuki 
 Instrukcja w języku polskim 
 Karta gwarancyjna 

DANE TECHNICZNE:  
 Wymiary: 120 x 48 x 20 mm 
 Waga 96g z bateriami 
 Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 5,00 g/l 
 Wyniki podawane z dokładnością do setnych części promila (0,01) 
 Zaawansowany sensor elektrochemiczny 
 Temperatura pracy od +5 do +40 stopni C 
 Zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna typ AAA (w zestawie) 
 Sygnalizacja rozładowania baterii 
 Pamięć 50 ostatnich wyników 
 Możliwość zmiany ustawień: jednostki pomiarowej, alarmu dźwiękowego, czasu i 

natężenia dmuchania



 

ALKOMAT DA 8700 USB 

Jakość idzie w parze z ceną – kieruj się opiniami ludzi, którzy zaufali 
temu modelowi i nigdy się nie zawiedli! Jeśli nie jesteś pewny, czy możesz 
prowadzić albo chcesz sprawdzić trzeźwość swoim pracowników, alkomat 
DA-8700 jest właśnie dla Ciebie. To, co wpływa na precyzyjność jego 
pomiarów i podawanie rzeczywistej zawartości alkoholu w organizmie, to 
wysoki zakres pomiarowy – od 0,00 do 5,00 promili oraz dokładność do 
setnych części tej jednostki. To jeden z najnowszych i najbardziej 
zaawansowanych alkotestów oferowanych na rynku! Wyposażony w sensor 
elektrochemiczny, spotykany w alkomatach najwyższej klasy, głównie 
policyjnych. Ten profesjonalny alkomat zapracuje na siebie, gdy dzięki 
niemu unikniesz wysokiego mandatu czy zapobiegniesz działaniom 
nietrzeźwego podwładnego. Dla podwyższenia wygody użytkowania, DA 
8700 posiada funkcje diagnostyczne, odpowiedzialne za kontrolowanie 
pracy alkotestera oraz informowanie jego właściciela o konieczności przeprowadzenia 
kalibracji. Całość uwieńczona nowoczesnym wizerunkiem i poręcznym kształtem. Poczujesz 
się rewelacyjnie, mając 100 % pewność, że możesz prowadzić swój samochód – nie odbieraj 
sobie tej przyjemności.  
 
Alkomat posiada gniazdo USB oraz kabel USB w zestawie! 
Dedykowane oprogramowanie pozwala na: 
- odczytanie ostatnich 50 pomiarów; 
- zapisywanie, drukowanie, eskportowanie pomiarów do arkusza kalkulacyjnego; 
 
 

SENSOR ELEKTROCHEMICZNY 
Przewaga sensora elektrochemicznego nad półprzewodnikowym: 

 Sensory elektrochemiczne używane są w profesjonalnych alkomatach policyjnych 
(dowodowych) 

 Dużo dokładniejszy od sensora półprzewodnikowego, mały błąd pomiarowy 
 Czujnik reaguje tylko na molekuły alkoholu, w przeciwieństwie do alkomatów 

półprzewodnikowych substancje obce nie mają wpływu na wynik pomiaru 
 Rozładowanie baterii nie ma wpływu na wynik pomiaru 
 Stabilna powtarzalność pomiarów w czasie 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Specyfikacja: 

 Wymiary: 123 x 52 x 29,5 mm 
 Waga: 75g (bez baterii) 
 Wyświetlacz LED 3-cyfrowy 
 Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 5,00 g/l (promili) 
 Wyniki podawane z dokładnością do setnych części promila 
 Sensor elektrochemiczny  
 Temperatura pracy od 0 do +40oC 
 Zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna typ AA  
 Wskaźnik poziomu naładowania baterii 

Zawartość zestawu: 

 Alkomat AlcoFind DA-8700 USB 
 Praktyczne utwardzane etui 
 Pasek na rękę 
 Ustniki wielokrotnego użytku - 10 sztuk 
 Baterie typ AA alkaliczne - 2 sztuki 
 Kabel USB 
 Instrukcja w języku polskim 
 Karta gwarancyjna 



 

 
ALKOMAT CA 20F 

Alkomat CA20F to zaawansowane urządzenie do pomiaru alkoholu we 
krwi. Podczas korzystania z testera trzeźwości ważne jest zaufanie do 
otrzymanych wyników i ten model Ci je zapewni. Zaawansowany alkotester 
wyposażono w niezwykle czuły sensor elektrochemiczny, gwarantujący 
powtarzalne wyniki w krótkich odstępnych czasu. Dodatkowym atutem są 
szeroka skala pomiarowa – do 4,00 promili oraz dokładność do części 
setnych (0,01) w podawaniu otrzymanych wyników. 
  
CA20F posiada wyraźny , podświetlany wyświetlacz LCD. O wygodę 
użytkowania zadba również wiele funkcji diagnostycznych: m.in. 
przypomnienie o konieczności wykonania kalibracji oraz licznik 
wykonanych pomiarów. Alkomat posiada w komplecie twarde etui, które 
zabezpieczy go, gdy nie jest używany. Po przekroczeniu dozwolonej 
wartości zmienia się podświetlenie wyświetlacza z niebieskiego na 
czerwony. 
 
ZESTAW ZAWIERA: 

 Alkomat CA-20F 
 Praktyczne etui z tworzywa  
 Ustniki wielokrotnego użytku - 3 sztuki 
 Bateria typ 9V alkaliczna - 1 sztuka 
 Instrukcja w języku polskim 
 Karta gwarancyjna 

DANE TECHNICZNE:  

 Wymiary: 125 x 56 x 24 mm 
 Waga 131g z baterią 
 Wyświetlacz LED 4-cyfrowy z podświetleniem 
 Dokładny zakres pomiarowy 0,00 do 4,00 g/l 
 Wyniki podawane z dokładnością do setnych części promila (0,01) 
 Zaawansowany sensor elektrochemiczny 
 Temperatura pracy od +5 do +40 stopni C 
 Zasilanie: 1 x 9V bateria alkaliczna (w zestawie) 
 Funkcja przypomnienia o kalibracji 
 Licznik wykonanych pomiarów 
 Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii 
 Automatyczne odcięcie zasilania przy słabej baterii 



 

Przesiewowy Alkomat AF-100S 
 
Alkomat AF-100S to produkt ceniony przez profesjonalistów, którzy oczekują 
najwyższej jakości i spełnienia wyśrubowanych wymagań. Rzetelność pomiaru, 
dokładność, wytrzymałość – przekonaj się, dlaczego alkomaty osobiste 
AlcoFind należą do najchętniej kupowanych testerów trzeźwości.  
  
Dokładny sensor elektrochemiczny, reprezentant najwyższej jakości w 
czujnikach alkomatów przemysłowych. Dokładność tego alkomatu jest taka 
sama jak sprzęt używany przez policję. Bezustnikowy system pomiaru idealnie 
sprawdzi się tam, gdzie istnieje konieczność badania dużej ilości osób w 
krótkim czasie. 
 
Bezustnikowy alkomat AF-100S swoje doskonałe działanie zawdzięcza sensorowi 
elektrochemicznemu wysokiej jakości. Wynik pomiaru podawany jest za pomocą diod. Każda 
z nich oznacza określony próg dopuszczalnego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Dla przykładu: 1 niebieska dioda oznacza próg 0.10 ‰, 3 zapalone niebieskie diody – 0.30 
‰. Urządzenie pozwala na ustawienie progu alarmowego na jednym z 5 poziomów od 0,1 do 
0,5 ‰. Alkomat pracuje w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym. Tryb aktywny wymaga 
wydmuchania powietrza przez osobę badaną. Tryb pasywny pobiera próbkę samoczynnie, 
dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia, czy w napoju nie ma oparów alkoholu. 
 
Kolejnym atutem jest sygnalizacja diodowa, która poinformuje Cię o najważniejszych 
aspektach działania urządzenia: m.in. konieczności przeprowadzenia kalibracji, rozładowania 
baterii czy ilości przeprowadzonych testów.  Alkomat przesiewowy AF-100S  to produkt, 
który znajduje się na półce wśród najbardziej wartościowych modeli – zaufaj naszemu 
doświadczeniu, wybierając ten profesjonalny alkotester. 
 
ZESTAW ZAWIERA: 
    Alkomat AlcoFind AF-100S 
    micro kabel USB 
    pasek na rękę 
    4 nakładki na sensor 
    instrukcja w języku polskim 
    karta gwarancyjna 
 
DANE TECHNICZNE:  
    Wymiary: 255 x 40 
    200g (łącznie z akumulatorem) 
    Wyświetlacz diodowy 
    5 progów pomiaru próbki: od 0,1 do 0,5 ‰ 
    Zaawansowany sensor elektrochemiczny 
    Temperatura pracy od -10 do +40 stopni C 
    Zasilanie: Akumulator Li-Ion 2000mAh 
    Sygnalizacja rozładowania baterii 
    Bezustnikowy pomiar 


