
D
räger Interlock on hõlpsalt paigalda-

tav ja kvaliteetne alkolukk, mis takis-

tab joobes juhil käivitada sõidukit. 

Tuvastades autojuhil väljahingatavast õhust 

alkoholi, takistab alkolukk mootori käivitumise. 

Paigaldades Dräger alkoluku saate vältida õn-

netusi, mis kaasnevad alkoholijoobes sõiduki 

juhtimisega. 

Dräger on maailma turuliider väljahingatavast 

õhust alkoholikoguse avastamise ja mõõtmise 

seadmete vallas. Dräger`i alkomeetreid kasuta-

takse kõikjal maailmas liiklusohutuse tagami-

seks politsei poolt – tõenduslikud alkomeetrid, 

alkoholimõõtmiseks töökohal ning patsientide 

mõõtmiseks meditsiinis.

Salvestatud andmed
Toimingud sõidukiga salvestatakse juhtpaneeli 

mällu. Katsed sõidukit käivitada testi tegemata, 

seiskamine, alkoholisisaldus ja manipuleerimis-

katsed, kõik juhtumid salvestatakse kuupäeva ja 

kellaajaga. Andmed on kaitstud, ligipääs neile 

on volitatud isikutel. 

Omadused:
• Takistab sõiduki käivitamist, kui juhi väljahin-

gatavas õhus on alkoholi.

• Manipuleerimiskindel

• Võimalik teha kordustest sõidu ajal

• Salvestab kõik toimingud sisemällu

• Alkolukkudega varustatud sõidukid anna-

vad ettevõttele positiivse ja vastutustundliku 

teenusepakkuja kuvandi

• Aitab muuta suhtumist alkoholijoobes sõi-

duki juhtimisse ja aitab kontrollida alkoho-

liprobleemidega autojuhte

Tehnilised andmed

Mõõtmise printsiip Elektrokeemiline andur

Kasutustingimused  -40 kuni 85°C  
-40 kuni 185°F 
20 - 98 % RH 
600 - 1100 hPa

Tundlikkus 1 % mõõteväärtus / kuus

Testivalmidus < 10 sek (20°C/ 68°F)
 < 3 min (-40°C/ -40°F)

Kalibreerimis-
intervall 12 kuud

Mõõdud

Mõõteseade, HS 150mm x 70mmx 40mm
 (5.9” x 2.8” x 1.6”)

Kontrollelektroonika
plokk, CB 115mm x 105mm x 40mm
 (4.5” x 4.1” x 1.6”)

Kaal

Mõõteseade, HS 175g

Kontrolleketroonika 

plokk, CB 320g

Toitepinge 12-24V

Starterirelee < 16 A

Voolurelee 40A

Voolukulu < 2 A, maksimum
 < 20mA, puhkeržiimis

Tootekood 8319600

EU seadustele vastav direktiiv  

95/54/EC ja ECE regulatsioon nr.10

alkolukk



Turvalist teed 
alkolukuga

Alkolukk
Dräger Interlock koosneb kahest põhikompo-

nendist: kabiinis asuvast alkoholi hingeõhu 

mõõtesüsteemist ja armatuurlaua alla mon-

teeritud juhtseadmest, mis sisaldab immobi-

laiserit, mälu, startersüsteemi. Alkoluku andur 

on loodud testima ainult alkoholisisaldust 

hingeõhus, see ei reageeri teistele ainetele. 

Kasutamine
Süüte sisselülitamisel alkolukk aktiveerub ja 

soojeneb. 10 sekundi möödumisel annab al-

kolukk märguande autojuhile hingeõhuproo-

vi andmiseks. Autojuht hingab välja kuni ühe 

liitri hingeõhku seadme huulikusse märguan-

designaali lõppemiseni. Ainult alkoholivaba 

testi tulemusel lubab alkolukk mootoril käivi-

tuda. Seade on manipuleerimiskindel.

 Keera süüde sisse. 

 Oota korraldust puhuda alkolukku. 

 Peale puhumist toimub alkoholisisalduse 

mõõtmine. 

 Aktsepteeritud puhumistesti korral luba-

takse mootorit käivitada.

 Käivita mootor.

Ära tarbi enne testi liköörikomme ega alkoho-

livaba õlut või siidrit. Alkolukk reageerib klaa-

sipesuainele, mis sisaldab etanooli-ära pese 

tuuleklaase enne testimist. 

Maaletooja:  AS KG Knutsson
Saeveski 12, Tallinn
Telefon: 651 9300 
info@kgk.ee

TALLINN Mustamäe tee 54, 
tel 658 0230; 

Tähesaju tee 27/29, 
tel 638 1388

Tuuliku tee 2, 
tel 5343 0906

TARTU Turu tn 28, tel 733 7081

PÄRNU Tallinna mnt 70, tel 442 7317 

HAAPSALU Lihula mnt. 23, tel 473 1116 

VÕRU Räpina mnt 14, tel 782 0824

RAPLA Vahtra tn 8, tel 489 4008 

KURESSAARE Tallinna 58, tel 453 3363 

RAKVERE Jaama pst 21, tel 322 3133

JÕHVI Narva mnt 141a, 
tel 335 5995 

VILJANDI Leola 58, tel 434 0380 

NARVA Tapamaja 1, tel 357 7111

WWW.AUTOEKSPERT.EE
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