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Med brukeren i fokus!
Dräger Interlock®.
For forebyggende anvendelse
i kjøretøyer

Ready
When You Are
FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET

En alkolås er et måleinstrument som forhindrer start av
et kjøretøy dersom førerens utåndingsluft overskrider
en angitt promillegrense. Den nye alkolåsen fra
Dräger sørger for trygg start i trafikken med en
enkel utåndingstest. Alkolåsene Interlock 7000 og
Interlock XT måler alkoholkonsentrasjonen i førerens
utåndingsluft, og godkjenner start av motoren bare når
utåndingstesten er bestått.
På denne måten bidrar apparatene fra Dräger til
at ulykkesfaren fra promillekjøring systematisk
reduseres. Også potensielle farer som skyldes
restalkohol (f.eks. munnvann eller spylevæske) blir
utelukket. Interlock 7000 og Interlock XT øker
sikkerheten for alle trafikanter og bidrar til å redusere
skader på personer, materiell og bedriftens rykte
som følge av promillekjøring. Alkolåsen består av
et håndsett for avgivelse av pusteprøve og en
styreenhet som lagrer alle relevante data. Ved
bestått pusteprøve frigjør styreenheten starteren
på bilen slik at motoren kan startes. Dersom det
påvises alkohol i utåndingsluften, vil apparatet
forhindre at motoren startes. De lagrede data kan
leses av og analyseres av personer med autorisert
tilgang.
Interlock 7000 kan dersom det ønskes utstyres
med GPRS-modul og kamera.

D-99861-2013

D-99841-2013

OVERSIKT OVER DINE FORDELER

Alkolåser fra Dräger:
–– bidrar til å forhindre promillekjøring
–– reduserer faren for personskader og materielle
skader, inkludert de medfølgende kostnadene for
firmaet
–– øker tilliten hos oppdragsgivere og passasjerer
–– bevisstgjør medarbeidere og overordnede om
misbruk av alkohol
–– forhindrer tap av anseelse og negativ publisitet for
firmaet ved ulykker
–– befester din posisjon som et ansvarsbevisst firma,
og beviser din innsats for å øke trafikksikkerheten

ST-195-2005
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INTERLOCK 5000 OG INTERLOCK 7000 –
DIREKTE SAMMENLIGNING AV DE TO MODELLENE
Viktigste funksjoner
Klar til bruk
over 0 °C

Interlock® XT
< 16 sek.

Enkel installasjon av apparatet
i alle typer kjøretøy

✔

Strømforbruk i hviletilstand
under 1 mA

✘

Munnstykket er hygienisk
og lett å skifte

✔

Oppfyller alle krav i den europeiske
standarden EN 50436-2
(preventiv bruk)

✔

Kalibrering anbefales
en gang pr. år
Dataminne
(antall hendelser)
Display

✔
30.000
Svart-hvitt

Utlesing av data
via infrarødt grensesnitt

✔

Utlesing av data
via Bluetooth

✘

ADR-samsvar

✔

Munnalkoholregistrering

✘

GPRS-modul tilgjengelig

✘

Kamera tilgjengelig

✘

D-639-2014

D-101064-2013

Interlock® 7000

✔

D-98940-2013

< 4 sek.

✔

Håndsett og styreenhet
Interlock® 7000

✔
✔

Farge

D-98751-2013

✔
500.000

Kamera Interlock® 7000

✔
✔
✔

✔
✔

D-90542-2013

✔

GRPS-modul Interlock® 7000

D-109180-2013

INNOVASJON FRA TRADISJON

Alkolåsene fra Dräger står for trygg start i trafikken.
Interlock 7000 og Interlock XT hjelper deg på en
sikker måte å beskytte medarbeidere, passasjerer
og gods mot ulykker ved alkoholmisbruk.
Ved hjelp av alkolåsene Interlock 7000 og
Interlock XT drar du nytte av vår mangeårige erfaring:
I mer enn 60 år har Dräger vært verdensledende innen
måling av alkohol i utåndingsluft.
Politiet i mange land benytter produktfamilien
Alcotest® ved trafikkontroller. Alkolåsene bruker
den samme velprøvde sensorteknikken fra disse
alkotesterne. I løpet av tyve år har Dräger etablert
seg som en global markedsleder innen alkolås.

D-85332-2013

SÅ ENKEL ER INTERLOCK 7000 Å BRUKE

D-644-2014

D-85333-2013

1. A
 ktiver kjøretøyet, f.eks.
slå på tenningen.

2. Klarsignal når
utåndingstesten
skal avgis.

D-85338-2013

D-645-2014

D-643-2014

3. Utåndingstesten avgis
enkelt.

4. Rask analyse gir føreren
godkjennelse for å kunne
starte motoren.

5. Under ferden blir alkolåsen
en naturlig del av
kjøretøyets interiør og
tiltrekker seg ikke førerens
oppmerksomhet.
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