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Käyttäjä keskipisteenä!
Dräger Interlock®.
Ennaltaehkäisevä käyttö ajoneuvossa

Valmiina
kun sinä olet
PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA

Alkolukko on ajoneuvoon asennettava uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittauslaite, johon liittyy
automaattinen käynnistyksenesto. Drägerin uuden
sukupolven alkolukko takaa turvallisen käynnistyksen helpon puhalluskokeen avulla. Interlock 7000
ja Interlock 5000 mittaavat luotettavasti kuljettajan
hengityksen alkoholipitoisuuden ja sallivat moottorin
käynnistyksen vasta hyväksytyn puhallusnäytteen
jälkeen.
Alkolukko vähentää järjestelmällisesti alkoholin aiheuttamia onnettomuusvaaroja. Myös jäännösalkoholin
aiheuttamat mahdolliset vaarat estetään. Interlock 7000
ja Interlock 5000 parantavat kaikkien liikenteessä liikkuvien turvallisuutta ja auttavat estämään henkilövahinkoja
sekä aineellisia vahinkoja ja yrityksen imagon menetystä.
Alkolukko koostuu käsiyksiköstä, johon puhallusnäyte
annetaan, ja ohjausyksiköstä, joka tallentaa kaikki
tärkeät tiedot. Ohjausyksikkö antaa luvan moottorin
käynnistykselle hyväksytyn puhallusnäytteen jälkeen.
Jos hengitysilmassa havaitaan alkoholia, alkolukko
estää moottorin käynnistyksen. Valtuutettu henkilö voi
ladata ja analysoida tallennetut tiedot.
Interlock 7000 voidaan varustaa haluttaessa
GPRS-moduulilla ja kameralla.

D-99841-2013

D-99861-2013

HYÖDYT YRITYKSELLE JA KÄYTTÄJÄLLE

Dräger Interlock alkolukko:
–– estää ajamisen alkoholin vaikutuksen alaisena
–– vähentää henkilövahinkojen ja aineellisten
vahinkojen vaaraa sekä niiden yritykselle
aiheuttamia kustannuksia
–– parantaa tietoisuutta asiakkaiden ja matkustajien
keskuudessa
–– estää ikävät seuraukset, jotka aiheutuvat poliisin
tarkastuksessa kiinnijäämisestä
–– saa kollegat ja esimiehet tietoisiksi alkoholin
käytöstä
–– ehkäisee yrityksen imagon menetyksen ja negatiivisen julkisuuden, joka johtuu alkoholin aiheuttamista onnettomuuksista
–– lujittaa asemaasi vastuullisena yrityksenä ja
osoittaa sitoutumisesi liikenneturvallisuuteen

D-101103-2013

D-100152-2013

INTERLOCK 5000 JA INTERLOCK 7000 –
MALLIEN VERTAILU
Tärkeät ominaisuudet

Interlock® 5000

Käyttövalmis
yli 0 °C lämpötilassa

< 16 sek.

Helppo asentaa
kaikkiin ajoneuvoihin

✔

Virrankulutus lepotilassa
alle 1 mA

✔

Suukappale on hygieeninen
ja helppo vaihtaa

✔

Täyttää kaikki eurooppalaisen
standardin EN 50436-2 vaatimukset
(ennaltaehkäisevä käyttö)

✔

Kalibrointi
kerran vuodessa
Tietoloki
(tapahtumien lukumäärä)
Näyttö

✔
30,000
mustavalko

Tietojen lataus
IR-yhteydellä

✔

Tietojen lataus
Bluetooth-yhteydellä

✘

ADR-yhteensopivuus

✘

Suualkoholin tunnistus

✘

GPRS-moduuli saatavana

✘

Kamera saatavana

✘

D-109181-20133

D-98730-2013

< 4 sek.

✔

D-98940-2013

Interlock® 7000

Käsiosa ja keskusyksikkö
Interlock® 7000

✔
✔
✔

väri

D-98751-2013

✔
500,000

Kamera Interlock® 7000

✔
✔

✔
✔
✔

D-90542-2013

✔

GPRS moduuli Interlock® 7000

D-109180-2013

INNOVAATIOIDEN PERINNE

Dräger-alkolukko on tarkoitettu takaamaan turvallinen
käynnistys liikenteessä: Interlock 7000 ja Interlock
5000 suojaa työntekijäsi, matkustajat ja tavarat alkoholin käytön aiheuttamilta onnettomuusvaaroilta.
Interlock 7000:n ja Interlock 5000:n uloshengitysilmasta riippuva käynnistyksenesto antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää monivuotista kokemustamme:
Dräger on maailman johtaja hengityksen alkoholipitoisuuden mittauksessa yli 60 vuoden kokemuksellaan.
Poliisiviranomaiset käyttävät monissa maissa liikenteen
valvontaan Dräger Alcotest®-tuoteperheen alkometrejä.
Dräger Interlock-alkolukoissa käytetään alkoholin
mittaustekniikassa käytännössä hyväksi koettua anturitekniikkaa. Dräger-alkolukot ovat vakiinnuttaneet
asemansa yli kahden vuosikymmenen aikana kaikkialla
maailmassa.

D-85332-2013

DRÄGER INTERLOCK KÄYTTÖ ON NÄIN HELPPOA

D-85333-2013

1. Sytytysvirta päälle.

D-85327-2013

2. Laite pyytää antamaan
puhallusnäytteen.

D-85336-2013

3. Alkoholipitoisuuden
mittaus hengitysilmasta.

D-85339-2013

4. Hyväksytty puhallusnäyte:
käynnistimen vapautus.

D-85338-2013

5. Moottorin käynnistys.
Valmiina lähtöön!
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