TIETOLOMAKE

Ominaisuudet

G7 DOCK
Verkkoyhteydelliset kaasun kalibroinnit
ja toimintavarmistustestit
Blackline Safetyn G7-telakka on markkinoiden yksinkertaisin ratkaisu helppoon kalibrointiin,
toimintavarmistustesteihin ja kaasuntunnistuslaitteiden lataukseen. Telakoita voi käyttää G7c- ja
G7x-laitteiden kanssa, ja ne tukevat G7-laitteita, joissa on yhden kaasun kasetti, monen kaasun
diffuusiokasetti tai monen kaasun pumppukasetti.
G7-telakka ei vaadi asennustoimenpiteitä eikä verkon käyttöönottoa – kaikki tietoliikenne
tapahtuu suoraan telakkaan liitetyn G7-laitteen kautta. Telakka on helppo ottaa käyttöön: kytke
se vain virtalähteeseen, liitä kaasusylinteri, ja telakka on käyttövalmis.
Yksikkösi vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ei koskaan ole ollut näin helppoa.
G7-telakan avulla toimintavarmistustestit ja kalibroinnit hoituvat helposti: aseta vain G7-laite
telakkaan ja käytä telakan toimintoja liitetyn laitteen näytön ja valikon avulla. Jos G7-laitteen
toimintavarmistustesti tai kalibrointi on ajankohtainen, telakka suorittaa automaattisesti vaaditut
testitoimenpiteet, kun laite asetetaan telakkaan ja kansi suljetaan. Kun testit on suoritettu, kaikki
tulokset välitetään reaaliaikaisesti käyttäjän Blackline Live -tilille, mukaan lukien automaattiset
yksikköraportit ja Blacklinen tietoanalyysit.

Toimintavarmistustestit

Kalibroinnit
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Blackline Live™
-verkkoportaali

Helppo tuloliitännän
määritys

Pikaliitännät

Räätälöidyissä järjestelmissä tuloliitäntöjen asetukset voi määrittää pilvipohjaisessa Blackline
Live -käyttäjäportaalissa, mikä mahdollistaa tehokkaat joukkomääritykset. Useat organisaatiot
hyödyntävät käytännöllisiä usean kaasun kokoonpanoja (oletus), toiset taas käyttävät yhden
kaasun sylintereitä tunnistinten testauksen ja kalibroinnin alhaisempien kustannusten vuoksi.
Jokaisen G7-telakan takaosassa on viisi liitäntää: neljä kaasun tuloliitäntää ja yksi liitäntä
kalibrointikaasun poistoa varten.
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VIISI G7-TELAKKAA SISÄLTÄVÄ KOKOONPANO Lisätehokkuuden tarjoamiseksi G7-telakat voi asentaa usean telakan kokoonpanoiksi: yhteen
kaasusylinteriin voi liittää enintään viisi G7-telakkaa. Telakat voi asentaa seinälle tai sijoittaa pöydälle mihin tahansa käyttöpaikkaan: telakat eivät vaadi
Ethernet-yhteyttä, vaan tiedot välitetään testattavien G7-laitteiden kautta. Blacklinelta saa putkisarjoja usean telakan kokoonpanojen käyttöönottoa
varten.

TARKAT TEKNISET TIEDOT
Koko ja paino

Kaasun käyttö

Koko: 215 mm x 100 mm x 95 mm
Paino: 202 g

Optimoitu kaasunsyöttö (arvioitu virtaus 300 ml/min)

Virransyöttö
Asennus
Seinäasennus
Pöytäasennus
Teknisessä käyttöoppaassa on asennusmalli

Syöttöjännite: 5 VDC @ 1000 mA
Virtaliitäntä: micro-USB
120/240 VAC -virta-adapteri ja USB-kaapeli
sisältyvät pakkaukseen

Kaasuliitäntöjen määritys

Noudatettavat määräykset

Neljä räätälöitävää kaasun tuloliitäntää, yksi
poistoliitäntä

RCM | CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | FCC | CE

Takuu
Sisäiset pumput

Kahden vuoden takuu

Kalvopumput

Blackline Live -verkkosovellus
Toimintavarmistustesti
25 sekunnin toimintavarmistustesti, alle 10 sekuntia
kaasunsyöttöä testin aikana

Kalibrointi
Neljän minuutin kalibrointi, alle kaksi minuuttia
kaasunsyöttöä kalibroinnin aikana

Pilvipohjainen turvallisuusvalvonnan
verkkosovellus on laajalti räätälöitävissä asiakkaan
tarpeiden mukaiseksi. Sisältää reaaliaikaisen
kartan, työntekijöiden osoitekirjan, käyttäjäroolit,
hälytystenhallinnan, laitekonfiguroinnit,
hälytysasetukset ja raportoinnin.
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KOHOKOHDAT
 Langattomat kokoonpanojen
päivitykset
 Hallitse kaikkia
telakkakokoonpanoja Blackline
Live -verkkoportaalin kautta
 Automaattiset
toimintavarmistustestit
 Automaattiset kalibroinnit
 Telakan käyttöraportit
Blackline Liven ja Blackline
Analyticsin kautta
 Kaasun käyttöraportit Blackline
Liven kautta
 Toimii myös kätevänä
latausasemana G7-laitteille (vakio,
yhden kaasun kasetti, monen
kaasun diffuusiokasetti ja monen
kaasun pumppukasetti)
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