
Dräger Interlock® 5000
Blokada alkoholowa

Dräger Interlock® 5000 to urządzenie do pomiaru stężenia
alkoholu w wydychanym powietrzu, połączone z immobilizerem.
Po nieskomplikowanym pomiarze zawartości alkoholu umożliwia
bezpieczne włączenie się do ruchu ulicznego. Blokada alkoholowa mierzy
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy i pozwala na
uruchomienie silnika tylko po uzyskaniu właściwego wyniku.
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Koncepcja Interlock

Urządzenie Interlock® 5000 składa się z dwóch komponentów – urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu
i jednostki sterującej. Urządzenie pomiarowe wzywa kierowcę do zbadania oddechu przed włączeniem silnika.
Wynik pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu decyduje o odblokowaniu przez jednostkę sterującą
rozrusznika pojazdu i umożliwieniu uruchomienia silnika.

Blokada alkoholowa do użytku prewencyjnego

Urządzenie Interlock 5000 posiada oznaczenie E1 i spełnia wszelkie wymogi normy europejskiej EN 50436-2,
która jest wyznacznikiem w zakresie zastosowania blokad alkoholowych w wielu krajach świata. Blokada
alkoholowa zapewnia niezawodną ochronę kierowców, pasażerów i towarów przed zagrożeniami
związanymi z prowadzeniem po spożyciu alkoholu. Pozwala również skutecznie zapobiegać potencjalnym
zagrożeniom wynikającym z prowadzenia pojazdów z alkoholem resztkowym we krwi. Interlock 5000 zwiększa
bezpieczeństwo firm i pomaga unikać szkód osobowych i materialnych spowodowanych przez spożywanie
alkoholu.

Działanie i budowa alkoholowej blokady zapłonu

Interlock 5000 odznacza się elegancką i ergonomiczną konstrukcją. Obsługa jest prosta i intuicyjna, ponieważ
odbywa się za pośrednictwem dużego wyświetlacza. Ustnik jest mocowany na odwrocie części ręcznej. Dzięki
temu Interlock 5000 na pierwszy rzut oka nie wygląda na blokadę alkoholową. Wymiana ustnika jest łatwa
i higieniczna, a same ustniki są biodegradowalne.

Zużycie prądu i gotowość do pracy

Urządzenie Interlock 5000 jest energooszczędne – pobór prądu w stanie spoczynku jest mniejszy niż
1 mA. W czasie jazdy sprzęt również jest bardzo ekonomiczny. Dzięki temu w żaden sposób nie zakłóca
gotowości pojazdu do użycia. Urządzenie jest niezawodne i szybko gotowe do pracy w zakresie temperatur
od -40 °C do 85 °C – można je szybko uruchomić zarówno podczas mrozów, jak i podczas upałów. Zalecamy
wykonywanie kalibracji i konserwacji blokady alkoholowej raz na rok.

Pomiar alkoholu i wykrywanie manipulacji

Czujnik elektrochemiczny urządzenia Interlock 5000 jest przeznaczony specjalnie do pomiaru alkoholu. Sprawia
to, że na wyniki pomiarów nie wpływają inne wydychane substancje. Tego typu precyzyjne czujniki stosowane są
także w policyjnych alkomatach. Interlock 5000 rozpoznaje i dokumentuje próby manipulacji.

Przechowywanie i ochrona danych

Urządzenie przechowuje wszystkie ważne dane w jednostce sterującej. Są to między innymi: informacje
o oddaniu lub odmowie oddania próbki oddechu, zmierzone stężenie alkoholu, uruchomienia i zatrzymania
silnika oraz ewentualne próby manipulacji. W celu przeanalizowania danych można je sczytać przez
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złącze podczerwieni. Informacje te chronione są przy użyciu specjalnych metod szyfrowania. Dane można
odczytać tylko pod warunkiem posiadania określonych uprawnień dostępu, specjalnego oprogramowania
i odpowiedniego sprzętu.

Niezawodność w każdej sytuacji

Od ponad 60 lat Dräger ma wśród funkcjonariuszy policji opinię dostawcy najwyższej jakości produktów
do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w branży blokad
alkoholowych. Dzięki zgromadzonej wiedzy oraz sprawdzonej technice pomiarowej Interlock 5000 jest
niezawodnym i niemożliwym do zmanipulowania rozwiązaniem zapewniającym bezpieczną jazdę.

Akcesoria
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Ustniki

Higieniczne ustniki urządzenia Interlock 5000 są całkowicie
biodegradowalne.
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Uchwyty

Uchwyty różnego typu do montażu części ręcznej w kabinie pojazdu.
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Dräger Interlock® 7000

Dräger Interlock® 7000 to alkoholowa blokada zapłonu uniemożliwiająca
uruchomienie pojazdu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
Urządzenie Interlock® 7000 jest bardzo szybko gotowe do pracy.
Zależnie od preferencji klienta urządzenie może być dodatkowo
wyposażone w kamerę, moduł GPS i/lub moduł mobilnej transmisji
danych.
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Dräger Alcotest® 3820

Analizator oddechu Dräger Alcotest® 3820 pozwala odpowiedzialnym
kierowcom zbadać zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu i upewnić się, że mogą prowadzić. W urządzeniu
wykorzystano precyzyjną technikę pomiarową, identyczną jakiej używa
policja: rocznie ponad 30 milionów testów na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu.
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Dräger Alcotest® 5820

Urządzenie Dräger Alcotest® 5820 pozwala profesjonalnym
użytkownikom na szybkie i precyzyjne wykonanie badania na
obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Technologia pomiarowa
zastosowana w tym niewielkim i łatwym w obsłudze urządzeniu
sprawdziła się ponad 200.000 razy na całym świecie.
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Dräger Alcotest® 6820

Dbanie o to, by drogi były bezpieczne i wolne od pijanych kierowców
to niezwykle stresująca praca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pracowników organów ścigania, firma Dräger zaprojektowała ręczne
urządzenie Alcotest® 6820. Jest to łatwe w użyciu, szybkie i niezawodne
urządzenie sprawdzające się w trudnych warunkach, gdy liczy się każda
sekunda.
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Dräger Alcotest® 7510

Kompaktowy i wytrzymały, przenośny alkomat przeznaczony
do zaawansowanych badań przesiewowych. Nadaje się doskonale
do zastosowań policyjnych i komercyjnych, a także w zakładach pracy
do przesiewowych testów trzeźwości. W wielu krajach Alcotest® 7510
jest dopuszczony do użytku jako urządzenie dowodowe.

D
-4

37
86

-2
01

5

Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 to zaawansowane urządzenie do pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do celów dowodowych.
Spełnia ono krajowe i międzynarodowe wymagania oraz przepisy
(OIML R 126). Technologia podwójnego czujnika, intuicyjny, kolorowy
ekran dotykowy i nowoczesny wygląd sprawiają, że Alcotest® 9510
wyznacza najwyższe standardy.
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Dräger DrugCheck® 3000

Test Dräger DrugCheck® 3000 pozwala sprawdzić w ciągu kilku
minut czy dana osoba zażywała ostatnio narkotyki określonego typu.
Kompaktowy i szybki test narkotykowy bazujący na ślinie pozwala
uzyskać niezawodne wyniki w prosty i niedrogi sposób. Zestaw
do nieinwazyjnych testów narkotykowych nie wymaga zasilania
elektrycznego i może być używany w dowolnym miejscu.
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Dräger DrugTest® 5000

Bez pipetowania, kapania i oczekiwania: pobieranie próbki śliny jest
proste i szybkie przy użyciu Dräger DrugTest® 5000. Pobraną próbkę
można niezwłocznie przeanalizować na miejscu pod kątem dokładnych
wyników.
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Zasada pomiaru Czujnik elektrochemiczny
Warunki otoczenia podczas użytkowania Temperatura od -40°C do 85 °C
Gotowość do pracy 15 sekund (przy 0°C)

< 60 sekund (przy -20°C)
< 115 sekund (przy -40°C)

Wyświetlacz LCD w części ręcznej wyświetlający pełne komunikaty tekstowe
Okres między kalibracjami standardowo co 12 miesięcy
Rejestrator danych w jednostce sterującej, zapisuje maks. 30.000 zdarzeń
Wymiary (S x W x G) Część ręczna około 138 mm x 61 mm x 36 mm

Jednostka sterująca około 148 mm x 90 mm x 32 mm
Waga Część ręczna około 180 g Jednostka sterująca około 195 g
Zasilanie od 12 V do 24 V
Przekaźnik przełączający przewód przekaźnika rozrusznika < 16 A, ciągły,

< 40 A szczytowy, przekaźnik wyjściowy może przełączyć się na
maks. 48 V

Pobór mocy < 2,5 A maksymalnie, < 1 mA w stanie gotowości
Dopuszczenia Świadectwo homologacji - Niemcy (Allgemeine Betriebserlaubnis

Deutschland);
EN 50436-2:2014; oznaczenie E1; rozporządzenie ECE nr 10
i dyrektywa (WE) nr 661/2009 (z ostatnią zmianą mającą
zastosowanie)

Transfer danych Złącze podczerwieni

Informacje zamówieniowe

Dräger Interlock® 5000
immobilizer reagujący na alkohol w wydychanym powietrzu
(część ręczna i jednostka sterująca) do montażu w pojazdach
mechanicznych, ustniki (3 sztuki)

83 22 550

Ustniki (5 szt.), pakowane pojedynczo 83 26 550
Ustniki (50 sztuk) pakowane pojedynczo 83 27 627
Ustniki (300 szt.), pakowane pojedynczo 83 22 597
Uchwyt do części ręcznej I 83 22 497
Uchwyt do części ręcznej II 83 22 610
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 
Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


