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Lion DS-25RS Interlock 
 
Alcoholtester alcoholslot om snel en accuraat een alcoholtest af te nemen voordat het voertuig gestart kan 
worden. De DS-25RS is EN50436 Part 1 en 2 gecertificeerd en daarmee geschikt voor commercieel gebruik 
en het wettelijk omkaderingsprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Lion DS-25RS is simpel in gebruik en kan naar de wensen van de gebruiker worden ingesteld middels een 
externe communicatie poort. De brandstofcel technologie van Lion staat garant voor kwaliteit en super 
snelle warming-up tijd waardoor het toestel snel klaar is voor gebruik en er geen kostbare tijd wordt 
verloren. 
 
De DS-25RS wordt compleet geleverd met bekabeling en aansluitschema en kan eenvoudig door uw eigen 
garage worden geïnstalleerd.  
 
Eigenschappen 

• Electrochemische brandstofcel sensor 

• Verwisselbare mondstukken 

• Automotive standaard backlit LCD display 

• Snelle opwarmtijd 

• EN50436 part 1 en 2 gecertificeerd 
  
Leveringsomvang: 

• DS-25RS alcoholslot 

• Beugel voor plaatsing op dashboard 

• Extra mondstukken 
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• Control Unit 

• Bekabeling voor installatie in voertuig 

• Aansluitschema 

• Handleiding (EN) 

• Software voor resultaat uitlezing 

• Online support voor installatie in voertuig 
 
Specificaties: 
 

Sensor Lion elektrochemische brandstofcel technologie 

Meeteenheid 
BAG: ‰, mg/100ml, %BAC of anders 
AAG: mg/L of andere eenheid 

Meetbereik in promille 0,0 – 0,8 ‰ (Instelbaar) 

Afmeting (hxbxd in mm) 156x71x35 

Gewicht (g) incl batt. 150 

Werkingstemperatuur -45ºC tot 85ºC 

Luchtvochtigheid 10% tot 95% 

Ademmonster 0,7 L – 1,5L (instelbaar) 

Controle ademmonster ja 

Opwarmtijd  4 sec bij 20°C 

Blaastijd 5 – 8 sec 

Analysetijd 5 seconden bij 0,0 ‰ 

Display Backlit LCD 

Geheugenplaatsen  

Weergave aantal testen Ja 

Batterijen Aangesloten op batterij van het voertuig, 6V tot 36V  

Batterij-indicatie Nee 

Automatisch power off Ja 

Printeraansluiting Nee 
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PC-aansluiting Ja RS232 poort 

Mondstukjes Ja, product specifiek en uitwisselbaar 

Kalibratie standaard na 12 maanden of 1000 testen. 

Certificaten EN50436 part 1 en 2 (2014) 

Garantie 2 jaar 

 
Video 


