Dräger alkotester og alkolåse
- For større sikkerhed i trafikken

Kun det sikreste er godt nok
Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at
producere udstyr af meget høj kvalitet og sikkerhed.
Dette gælder naturligvis også Drägers alkolåse Interlock 5000/7000 samt den håndholdte alkotester Alcotest 3820.
Politiet bruger Dräger
Dräger har stor erfaring med screening for alkohol og euforiserende stoffer, og mange
politistyrker verden over anvender udstyr fra Dräger.
Et lille pust kan ændre meget, måske alt....
Det skønnes at omkring 10.000 billister hver dag kører rundt på vejnettet i Danmark med
en mindre eller større mængde af alkohol i blodet. Det betyder desværre at kørsel efter
indtagelse af alkohol spiller en stor rolle i ulykkesstatistikkerne.
Studier fra andre lande viser, at en alkolås eller en alkotester er med til at reducere risikoen for nye tragiske ulykker.
Ved at bruge en alkolås eller en alkotester tages der hånd om en problematik, der i mange år har sat et kedeligt præg på ulykkesstatistikerne.
Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S er distributør af Drägers alkotester og
alkolåse.
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Inden du starter en

ny dag, tænk
på i går
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Alcotest 3820
Kan du forestille dig fremtiden for din familie, hvis du forårsagede en ulykke,
hvor du var påvirket af alkohol?
Du kan føle dig frisk og udhvilet efter en god fest eller en god middag aftenen før,
men du kan risikiere at blive snydt. Vær ansvarlig og mål din egen alkoholprocent og
kør kun med ren samvittighed.
Nem at betjene
Dräger Alcotest 3820 er præcis, hurtig samt nem at betjene, og sikrer pålidelige resultater hver gang. En knap og instrumentet er klar til at modtage en åndeprøve. Pust i
blæsedysen og resultatet vises straks i displayet. Med kun en knap på
instrumentet og et ergonomisk design til både højre og venstrehåndede gør
alkotesteren let at bruge.
Hygiejnisk
Dysens form betyder, at de ikke kan installeres forkert. Mundstykkets form forhindrer
testpersonens læber i at røre selve instrumentet. Dysen udskiftes nemt og hurtigt.
Vigtigt med kalibrering
Ligesom andre instrumenter skal Drägers alkotester kalibreres årligt for at opretholde
den høje målenøjagtighed. Dette gøres nemt af en Dräger forhandler.
Teknisk data: Alcotest 3820
Måleprincip

Elektrokemisk sensor

Alkotester 3820

Testeren leveres med en stofpose til opbevaring. Mundstykket over dysen er
udskiftelig og der kan tilkøbes ekstra mundstykker.

Omgivelsesbetingelser ved drift

-5 til +50o C / 10 til 100% r.f. / 600 til 1300 hPa

Prøvetagning: Mindste blæsetid

3 sekunder, displayet fortæller når testeren er klar

Datalog

De seneste 10 tests bliver gemt i testeren

Display

LCD display der måler 32 x 22 mm - displayet fortæller dig hvad du skal gøre

Mål

50 mm x 133 mm x 29 mm (b x h x d)

Vægt

ca. 130 g

Strømforsyning / batterier

1 x CR123A batteri integreret i testeren ca.1.500 målinger

CE-mærkning

Elektromagnetisk kompabilitet (direktiv 2004/108/EC), for boligområder,
butiks- og handelsområder samt små virksomheder.
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Interlock 5000/7000
Forhindrer kørsel under
alkoholpåvirkning
En alkolås er et alkometer med startspær-

enhed, som gemmer alle relevante data.

re. Alkolåse fra Dräger sørger for en sik-

Hvis åndingstesten bestås, frigiver

ker start i trafikken efter en ukompliceret

styreenheden køretøjets starterrelæ, så

måling af alkohol i udåndingsluften.

motoren kan startes. Hvis det konstate-

Interlock® 7000 og Interlock® 5000 måler pålideligt alkoholkoncentrationen i
chaufførens udåndingsluft og frigiver kun
motoren, hvis åndingstesten bestås. Således er apparaterne med til systematisk at
nedsætte risikoen for alkoholrelaterede
ulykker. Også potentielle farer på grund
af restalkohol elimineres.
Interlock 7000 og Interlock 5000 øger
sikkerheden for virksomheden og hjælper

res, at der er alkohol i udåndingsluften,
forhindrer apparatet motoren i at starte.
De gemte data kan, hvis man har
adgangsrettigheder, udlæses og analyseres. Ligesom andre instrumenter skal Drägers alkotester kalibreres årligt for at opretholde den høje målenøjagtighed. Dette
gøres nemt af en Dräger forhandler.
Interlock 7000 kan efter ønske udvides
med et GPRS-modul og et kamera.

med til at person-, materiel- og imageskader undgås på grund af alkohol.
Alkolåsene består af en håndholdt enhed
til afgivelse af åndingstests og en styre-
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Alkolåse øger tilliden hos
kunder og passagerer

Teknisk data og sammenligning af de to modeller: Interlock 5000 og 7000
Vigtigste funktioner

Interlock® 5000

Interlock® 7000

Klar til brug over 0 °C

< 16 sek.

< 4 sek.

Nem installation af instrument i alle køretøjer





Strømforbrug i hviletilstand under 1 mA





Mundstykket er hygiejnisk og nemt at udskifte





Opfylder alle krav i den europæiske standard EN 50436-2
(præventiv anvendelse)





Kalibrering anbefales en gang om året





30.000

500.000

sort-hvid

farve









I overensstemmelse med ADR





Identificering af mundalkohol





GPRS-modul disponibel





Kamera disponibel





Datahukommelse(antal hændelser)
Display
Udlæsning af data via infrarødt interface
Udlæsning af data via bluetooth
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Kontakt Webasto
Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål
vedrørende Dräger, kontakt vores kundeservice på
telefon 44 52 20 00.
Du kan også læse mere omkring de Drägerprodukter, som
Webasto distribuerer på webasto.dk
Webasto ønsker dig en behagelig og sikker køretur.

Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S
Islevdalvej 180
DK-2610 Rødovre
Tlf.: +45 44522000
Fax.: +45 44522019

Printed in Denmark by Oest Reklame ApS • 2015

Stempel med kontaktinformation

webasto.dk

