Blackline Safety G7c
”Man-Down” funktion og gasdetektor
”Man-Down” funktion
”Man-Down” funktion kombineret med
gasdetektor for enkelt gas eller op til 4 gasser
Detektering af op til 4 gasser
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Mulighed for 2-vejs kommunikation
2-vejs talefunktion via indbygget SIM kort

Maksimal sikkerhed

Blackline G7c tilbyder maksimal sikkerhed for medarbejdere,
der arbejder alene og kan have brug for hurtigt at komme
i kontakt med alarmcentral og/eller kolleger i tilfælde af
pludselig sygdom, (fald-)ulykke, gasudslip, eller lignende.

Visuel bekræftelse på modtagelse af alarm
Tydelig visning at alarm er modtaget på alarmcentral
og at ”hjælpen er på vej”
Nøjagtig lokation
Via indbygget GPS

Via G3 netværk og GPS er det altid muligt at finde en tilskadekommen person, og alle medarbejderes lokation
kendes i tilfælde af evakuering. Fås i versioner med/uden
gasdetektering.

Rapportmodul
Konfigurerbar
Kalibrerings- og bumptest oversigt
Alarmoversigt, responstid og realtime funktion

For indendørs brug, hvor der ikke kan opnås signaldækning,
tilbydes signalforstærker så nøjagtig lokalisering bibeholdes.

Dockingstation
Bump test, kalibrering og funktionstest samt opladning

Overblik over alle detektorer

Alarm Center Management
Via Blacklines centrale alarmcentral og/eller eget team

I Blackline Portal har den ansvarlige mulighed for, bl.a.
✓ at se sidste anvendelsessted for hver detektor
✓ at opsætte detektorer – enkeltvis eller i grupper
✓ at overvåge bump-test og kalibreringsintervaller
✓ at have overblik over antal driftstimer per enhed
✓ at indstille alarmgrænser og man-down funktion

Tekniske data
Garanti
IP
Certificeret
Batterilevetid
Størrelse og vægt

2 år
IP 67
ATEX Zone 0, 1, 2
18 timer (gennemsnit)
– oplades på 4 timer
Max. 6,6 x 15,0 x 2,7 cm/192 g
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Realtime visning af alle detektorernes måleværdier

