
MAAHANTUOJA:

ALKOLUKKOTEKNIIKKA
ALCOLOCKTM V3 -alkolukko mittaa kuljettajan uloshengityksen 
alkoholipitoisuuden (BrAC) ja estää ajoneuvon käynnistämisen, 
jos kuljettajan uloshengityksen alkoholipitoisuus ylittää ennalta 
asetetun rajan. Sen kestävä rakenne varmistaa luotettavuuden 
kaikissa käyttöympäristöissä, kuten kuorma-autoissa, laivoissa 
ja raskaissa koneissa.
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Laadukas tekniikka
Työympäristöt ovat vaativia.  
alcolock v3 on suunniteltu kestämään tärinää, likaa, pölyä, kosteutta 
ja äärilämpötiloja, joita esiintyy tyypillisesti liiketoimintaympäristössä. 

Vaivaton hengitysnäytteen ottaminen  
Kuljettaja puhaltaa yksinkertaisesti käsilaitteeseen ja alcolock 
v3 analysoi hengitysnäytteen muutamassa sekunnissa ja näyttää 
ohjeet kuljettajalle. Lisäsensorit estävät mekaanisten laitteiden kuten 
ilmapumppujen käytön järjestelmän ohittamiseen.

Ohitus hätätilanteita varten
alcolock v3 sisältää elektronisen ohituksen hätätilanteita varten. 
Ohituksen käyttöönotto käy selville työnantajalle siinä tapauksessa, että 
työntekijä on yrittänyt ohittaa järjestelmän.

Ohjelmoitavissa liiketoimintaasi palvelevaksi
Kuljettajat voidaan testata työvuoron alussa tai päivän 
aikana ohjelmoimalla  alcolock v3 niin, että se on yhtiön 
turvallisuusmenettelyjen mukainen. Lisävarusteena saatava ohjelmisto 
mahdollistaa rekisteröityjen tapahtumien, kuten hengityksen 
testaustulosten, kellonaikojen, päivämäärien yms. hyödyllisen 
raportoinnin. Tapahtumat voidaan tallentaa tietokoneeseen.

Takuu
alcolock v3 -alkolukoille annetaan 3 vuoden takuu siitä, että niissä 
ei ole valmistus- tai materiaalivikoja. Asennuksen saa suorittaa vain 
koulutuksen saanut asentaja.

Tekniset tiedot

Käsilaitteen koko:    150 x 48 x 50 mm 

Käsilaitteen paino:     220 grammaa

Anturi:    Sähkökemiallinen (polttokenno)

Spesifisyys:    Vain alkoholi; ei reagoi ketoneihin tai hiilivetyihin

Lämpötila-alue:    -40 °C...+85 °C

Alkutestaus:    30 sekuntia

Hengitysnäyte:    5 sekunnin näyte kohtalaisesta ja jatkuvasta hengityksestä

Analysointiaika:    5–25 sekuntia

Aika uudelleenkäyttöön (alkuasentoon paluuseen): 10–30 sekuntia

Veren alkoholipitoisuuden tulos:  Kolmivärinen ledi (läpäisty, varoitus, ei läpäisty)

Mittausalue:     0–1,00 mg/l

Tarkkuus:    ± 0,03 @ 0,20 mg/l

Näyttö:    Graafinen nestekidenäyttö

Muisti:    100 000 tapahtuman rekisteri

Automaattinen sammutus:    Yhden tunnin toimettomuuden jälkeen (ohjelmoitavissa)

Suukappale:    Pyöreä (malli: 95-000250)

Kalibrointi:    Kuivattu kaasu

Käyttöjännite:    12 V tai 24 V tasavirtaa




