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Alkomat ALP-1 to jeden z najwyższych modeli alkomatów dowodowych firmy Promiler. Spełnia 
wyśrubowane wymagania policji i służb mundurowych wielu krajów świata. Używany m.in. w 
USA i Japonii. Urządzenie cechuje ogromna wytrzymałość sensora, który kalibracji wymaga raz 
na rok lub co 2500 pomiarów! Tryby pracy alkomatu: aktywny (ręczny/automatyczny) oraz pasy-
wny (ręczny/automatyczny). Alkomat ALP-1 zapisuje pełne dane o ostatnich 500 pomiarach - na 
karcie SD w formacie MS Excel (wbudowane wejście na kartę pamięci). Komunikacja
z PC może następować również za pomocą przewodu USB i oprogramowania MAX30. Menu 
urządzenia jest w języku polskim. Z alkomatem może być dostarczone świadectwo wzorcowan-
ia. Alkomat występuje w kilku wariantach: ALP-1 - samodzielne urządzenie. ALP-1 Kit - zestaw z 
drukarkąprzewodową. ALP-1 BT - samodzielne urządzenie z adapterem Bluetooth. ALP-1 BT Kit 
- zestaw z drukarką bluetooth.

kod EAN ALP-1 Silver: 5901687920054

kod EAN ALP-1 Kit : 5901687920061

kod EAN ALP-1 BT: 5901687920078

kod EAN ALP-1 BT Kit: 5901687920085

kod EAN Drukarka ALP: 5901687920092

kod EAN Drukarka ALP BT: 5901687920108
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dwa aktywne i dwa pasywne
tryby pracy

możliwość bezdotykowego
badania pojemników
z płynami

technologia “policyjna”

niespotykana precyzjaniespotykana precyzja
pomiaru

niesamowicie wytrzymały
sensor (kalibracja co 2500
pomiarów!)

zapis pełnych danych
ostatnich 500 pomiarów

współpraca z PCwspółpraca z PC

slot na kartę SD

współpraca z drukarkami

rodzaj sensora

zakres i dokładność
prezentowanego pomiaru

precyzja pomiaru

kalibracja

wymienny czujnik

wymaga ustnikawymaga ustnika

rodzaj i liczba baterii

waga netto

wymiary produktu (wys/szer/gł)

platynowy elektrochemiczny

0.00 - 5.00‰
z dokładnością do 0,01‰

+/-0.3‰BAC przy 1‰

tak, co 2500 pomiarów lub co 12 
m-cy
tak - przez serwistak - przez serwis

tak

2xAA 1.5V Alkaliczne

150,5 g bez baterii

130 x 65 x 34 mm

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ 
EN 15964


