720 TAB
Przewodowy alkobloker

Lider technologii
systemów antyalkoholowych

Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym
powodowanych przez pijanych kierowców jest
zatrważająco wysoka. Prowadzenie pojazdów
pod wpływem alkoholu jest główną przyczyną
wypadków drogowych. W odpowiedzi na zagrożenie
szereg krajów wprowadza systemy antyalkoholowe
blokujące zapłon. Urządzenia te zapobiegają
rozpoczęciu prowadzenia pojazdów przez kierowców
będących pod wpływem alkoholu. Ich skuteczność
znacząco przyczyniła się do zmniejszenia liczby
wypadków, ochrony zasobów i ratowania życia.
Autowatch 720 TAB to najnowocześniejsza technologia.
Znane ze swojej niezawodności urządzenie
jest używane przez ﬂoty i ﬁrmy transportowe działające
w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
i transportu publicznego na całym świecie.

Alkobloker
Model
TAB 720

Innowacyjne rozwiązania
Zaawansowane rozwiązania
biometryczne
720 TAB umożliwia rozruch pojazdu jeśli
po przeprowadzonej próbie stężenie alkoholu
w wydychanym powietrzu (BRAC) jest poniżej
ustanowionej prawem granicy.
Urządzenie może zażądać powtarzania próbek,
gdy pojazd jest w ruchu celem badania czy
alkohol nie jest spożywany w trakcie jazdy.
W takim przypadku jeżeli kierowca nie przejdzie
testu, wynik może być przekazywany
za pośrednictwem sieci GSM do centrum
sterowania, a pojazd zostanie unieruchomiony
zaraz po wyłączeniu zapłonu.
Wszystkie zdarzenia, pozytywne lub negatywne,
są przechowywane w pamięci urządzenia.

Kompleksowa
Pomoc Techniczna
System zarządzania Autowatch - oprogramowanie
własnej produkcji - pozwala kierownikom zarządzać
systemem antyalkoholowych blokad zapłonu
(daty kalibracji urządzeń, wydarzeń,
pobieraniem danych, itp.).
Materiały szkoleniowe na DVD.
Program szkoleniowy dla kierowników na DVD.
Gwarantujemy licencje na oprogramowanie,
certyﬁkaty, instrukcje użytkownika oraz
literaturę związaną z produktami PFK
do pobrania ze strony internetowej.

Elektroniczny sensor mierzący dawkę alkoholu
(ECCM) odróżnia mechaniczne próby oszustwa
od próbek oddechu pochodzenia ludzkiego.
Szyfrowane pobieranie danych bezpośrednio
z pojazdu do komputera.
Raportowanie przy użyciu GSM w czasie
rzeczywistym (dodatkowa opcja).
Zaawansowana technologia wykrywania
wykorzystująca elektroniczny sensor.
Wyświetlacz LED w słuchawce TAB wskazuje
kiedy system jest gotowy na dokonanie
pomiaru (przydatne zwłaszcza w użytkowaniu
w ekstremalnych temperaturach).
Sterownik ekranu LED informuje kierowcę o:
konieczności wykonania próbki oddechu
oraz jej zaakceptowaniu.
potrzebie wykonania losowych próbek
podczas jazdy.
Możliwość integracji z systemem zarządzania
ﬂotą.
Urządzenie jest wyposażone w dwie funkcje
nadpisywania:
W awaryjnych sytuacjach, jednorazowa
funkcja ręcznego przeprogramowania
w celu utrzymania mobilności pojazdu.
W przypadku awarii technicznej możliwe
jest uruchomienie pojazdu przy pomocy
kodu PIN, który może zostać wydany
przez Centrum Sterowania.
System jest włączony w szynę CAN znacznie
redukując czas instalacji i zwiększając
możliwości systemu.
Wszystkie funkcje są programowalne,
aby sprostać wymaganiom klientów,
rynku i przepisom prawa.
uniwersalne zasilanie 12/24V
Higieniczne, pakowane pojedynczo, jednorazowe
ustniki

AutoWatch Polska Sp. z o.o.
Naszą misją jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze przewozów publicznych, którą realizujemy dostarczając przewoźnikom i producentom
kompleksowe rozwiązania z zakresu między innymi ochrony przeciwpożarowej lub alkoblokerów.
Zabiegamy, aby w systemy tego typu były wyposażone pojazdy takie jak autobusy, tramwaje, pociągi, samochody ciężarowe ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne oraz mogące zagrozić skażeniem ekologicznym.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, na temat tego, czy jakiegokolwiek innego produktu z rodziny alkoblokerów, skontaktuj się z nami:
ul. Lotnicza 18, 04-192 Warszawa

biuro@autowatch.pl

tel. +48 22 6110016

www.autowatch.pl

