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Urządzenie Dräger Interlock® 7000 można wyposażyć w kamerę, jeśli
klient sobie tego życzy lub jeśli wymaga tego prawo. Kamera jest
w pełni zintegrowana z urządzeniem i zapisuje obrazy oddawania próbek
oddechowych. Ponadto pozwala ona zyskać pewność, że próbka
oddechowa oddawana jest przez osobę na fotelu kierowcy.

Punkty do montażu i regulacji

Przyłącze kablowe
Obiektyw przepuszczalny
dla promieni IR
Soczewka
Obudowa
Złącze USB
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Zalety
Montaż w pojeździe
Kamera ma nowoczesny wygląd. Przymocowuje się ją do wewnętrznej strony przedniej szyby i można ją
zainstalować w każdym pojeździe. Można nią doposażyć blokadę alkoholową w dowolnym momencie,
ponieważ jednostka sterująca Interlock 7000 ma odpowiednie złącza do kamery Dräger. Kamerę instaluje się
w warsztacie, gdzie jest też regulowana i konﬁgurowana przy pomocy oprogramowania Dräger do konkretnego
zastosowania.

Wysoka jakość obrazu
Kamera rejestruje czarno-białe obrazy. Technologia podczerwieni zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno
w dzień, jak i w nocy. Kamera dysponuje też zintegrowanym światłem podczerwonym pozwalającym uzyskać
najlepszy możliwy obraz kierowcy w każdych warunkach oświetlenia.

Dokumentacja poprzez obrazy
Kamera monitoruje czy podczas oddawania próbki oddechowej część ręczna znajduje się w pobliżu fotela
kierowcy, co pozwala uniknąć sytuacji, w której to pasażer oddaje próbkę oddechu. Zintegrowane diody LED
w kamerze i części ręcznej pokazują kierowcy czy część ręczna znajduje się we właściwym obszarze. Kamera
uruchamia się w odpowiedzi na różne zdarzenia, np. robi zdjęcia na potrzeby dokumentacji, gdy wykonane
zostanie badanie początkowe.

Bezpieczeństwo danych
Jednostka sterująca urządzenia Interlock 7000 pozwala zapisać nawet 10 000 obrazów, dzięki czemu zdjęcia
nie giną, gdy kamera zostanie zniszczona lub zgubiona. Zdjęcia są chronione specjalną metodą szyfrowania.
Komunikacja między kamerą a urządzeniem Interlock 7000 również jest w bezpieczny sposób szyfrowana.
Obrazy można pobrać poprzez interfejs podczerwieni Interlock 7000. Służy do tego Interlock Manager, czyli
specjalne oprogramowanie Dräger opracowane z myślą o urządzeniu Interlock 7000. Po pobraniu danych
dostęp do nich mają upoważnione osoby.
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Dane techniczne
Zakres temperatury

od -40°C do +85°C

Pobór mocy w trybie gotowości

0 mA

Pojemność pamięci

do 10 000 obrazów

Waga

ok. 55 g

Długość kabla

2,5 m

Zakres spektralny

Podczerwień (nie jest potrzebne dodatkowe źródło światła)

Klasa ochrony

IP42 zgodnie z normami EN 50436-1 i EN 50436-2

Szyfrowanie

AES 128

Zgodność

Z następującymi normami/dyrektywami:
2004/108/EWG
2006/28/EWG
2009/19/EWG
EN 50436-1 i EN 50436-2

Informacje zamówieniowe
Kamera Dräger Interlock® 7000
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Notatki

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.
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