ALKOLÅS

AL-100
Dignitas nya alkolås AL-100
har unika egenskaper och är helt
anpassat för dagens moderna
fordon. AL-100 påverkar inte
startmomentet i elhybrider,
nyckellösa fordon eller fordon
med Start/Stop funktion.
samma produkt. Högteknologiskt
och lätt att installera och använda.
Helt enkelt ett alkolås med god totalekonomi som har allt du kan önska dej.
Dignitas alkolås är godkänt enligt nya Cenelecstandarden EN-50436-1:2014 (villkorade alkolås – körkort)
samt EN-50436-2:2014 (kommersiella transporter).
Den nya standaren gäller från slutet av år 2016.
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Produktinformation

60 mm

135 mm

28 mm

• Avancerat manipulationsskydd
• Både ljud och visuell information
för service och kalibrering
• Stor minneskapacitet, minst
200.000 loggar
• Lagras både i kontrollbox och
handenhet
• Enkel att serva, kalibrera och läsa loggar
ur handenheten
• Användarvänlig mjukvara för att
hantera inställningarna i alkolåset
• Godkänd enligt Cenelec standard
EN-50436-1:2014 (villkorat körkort, kod 107)
och EN-50436-2:2014
(kommersiella transporter)
• Arbetstemperatur – 40C till +85 C
• Uppvärmning startar när fordonet låses upp
• Snabbt färdig för test och snabb
responstid.
• Förberedd för anslutning till GPS
och kamera.
• Anpassad för alla fordonstyper.
• Fungerar med elfordon, nyckellösa
fordon och start/stopp-funktion
• Handenheten urkopplingsbar (stöldskydd)
Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt:

135 mm
60 mm
28 mm
130 gram

Om Dignita Systems AB (publ)
Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar säkerhetsfrämjande produkter och tjänster för traﬁk och arbetsplats.
Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkt er och tjänster kan antalet dödsfall samt skadade i traﬁk och arbetsliv kraftigt sänkas.
Dignita levererar kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment
på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i traﬁk och arbetsliv.
Bolaget är listat på Aktietorget (DIGS).

www.dignita.com

