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29. ALKOMATY

Alkomaty w dzisiejszych czasach stają się standardowym narzędziem pozwalającym pracodawcy na 
kontrolę pracowników. Przekłada się to na bezpieczeństwo  współpracowników oraz pozwala 
pracodawcy już na samym początku wyeliminować potencjalne źródło niebezpieczeństwa i wypadków 
w czasie pracy. Pracownicy mogą być nieświadomi stanu swojej trzeźwości, a przeprowadzenie 
szybkiego testu jednoznacznie określi czy może pracować czy jest potencjalnym zagrożeniem.

Dzisiejsze urządzenia posiadają funkcje diagnostyczne, które sprawdzają na bieżąco odpowiednie 
funkcjonowanie testera, oraz informują użytkownika o wszelkich błędach czy konieczności 
przeprowadzenia kalibracji. Urządzenie to idealnie nadaje się dla użytkowników indywidualnych 
do samokontroli jak i może przede wszystkim dla przedsiębiorców do sprawdzania trzeźwości 
pracowników. Niewątpliwe zaletami są: bardzo duża precyzja wykonania, powtarzalność pomiarów oraz 
wymienny moduł sensora. Sprzedawane przez nas oryginalne produkty pochodzą bezpośrednio 
od producenta, który staje się w ostatnim czasie liderem w produkcji alkomatów osobistych na świecie. 
Alkomat służy do zastosowań profesjonalnych w firmach i instytucjach które potrzebują dużej wysokiej 
precyzji pomiarów oraz niezawodności np. zakładach pracy ale również może być używany przez 
użytkowników indywidualnych do samokontroli. Posiada wiele funkcji modyfikowalnych przez 
użytkownika. Charakteryzuje się niską ceną jak na alkomat elektrochemiczny przy wspaniałej jakości
 i niezawodności.
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