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Muutamme maailmaa.

Turvallisuusteorian mukaan jokainen onnettomuus on estettävissä. Joudumme kuitenkin elämään käytännössä 
tiukkojen aikataulujen ja rajallisten resurssien ehdoilla. Tärkeintä on hyödyntää tehokkaasti niitä resursseja, jotka 
meillä on käytettävissämme. Voivatko turvalaitteet toimia käytännöllisesti ja taloudellisesti mutta samalla entistä 
tehokkaammin, modernin verkottuneen maailman ehdoilla? 

Me toteamme: kyllä voivat. Blackline Safety on vuosikymmenen ajan luonut teknologiaa, joka yhdistää työpaikan 
tiimit. Nyt tuomme markkinoille täysin uutta verkottunutta turvallisuustekniikkaa ja kaasuntunnistusratkaisuja.

G7-ratkaisun avulla työtiimisi voivat valvoa työympäristöään vaaratilanteiden varalta ja reagoida välittömästi 
vaaran uhatessa. G7-ratkaisuissamme käytetään huipputeknologiaa, joka kilpailevista järjestelmistä vielä puuttuu. 
G7-ratkaisut perustuvat toimiviin yhteyksiin: kenttäolosuhteissa työntekijät ovat yhteydessä toisiinsa, valvovaan 
henkilöstöön ja automaattisiin turvallisuuden valvontaprosesseihin. G7 vie turvallisuuden pidemmälle. 

Ratkaisumme perustuvat reaaliaikaiseen tietoon, joka auttaa sinua toimimaan tehokkaasti kaikissa tilanteissa.  
Älä jää vanhentuneen teknologian ja tehottomien menetelmien loukkuun: ota tiimisi turvallisuus haltuun 
Blackline Safety -ratkaisujen avulla.



Cody Slater perusti 1980-luvulla BW Technologies -yhtiön. Hän uudisti 
keksinnöillään kannettavien kaasunilmaisimien teknologiaa. Slater kehitti 
ensimmäisen kertakäyttöisen kaasunilmaisimen ja Rig Ratin – alan 
ensimmäisen langattoman kaasunilmaisimen. Cody Slater on Blackline 
Safetyn toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

John Finbow on yksi maailman suurimman kaasuanturien valmistajan City 
Technologyn perustajista. Slaterin ja Finbow'n yhteistyönä markkinoille 
kehitettiin entistä pienempiä ja edullisempia kaasunilmaisimia. John Finbow 
on Blacklinen hallituksen jäsen. 

Et ehkä tunne heitä nimeltä – mutta olet todennäköisesti käyttänyt heidän tuotteitaan



Johtavaa verkottunutta 
teknologiaa 

Merkittävät uudistukset eivät synny itsestään, vaan ne perustuvat 
kokemuksen vankalle pohjalle. Mikään ei korvaa kokemusta 
ja tahdonvoimaa. Menestyksemme taustalla ovat ihmiset: 
kokosimme yhteen parhaan osaamisen tavoitteenamme uudistaa 
turvallisuusala.

Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta. Blackline Safetyn 
osaava henkilöstö on tuottanut maailman edistyneimpiä 
kommunikaation, paikannusteknologian ja kaasuntunnistuksen 
ratkaisuja. 

Voisimme luetella tässä, kuinka monta kymmentä miljoonaa 
euroa tai työtuntia investoimme valvontateknologian 
kehittämiseen. Luulemme kuitenkin, että et juuri tässä yhteydessä 
etsi tarkkoja tietoja siitä, miten teimme asiakastutkimusta, 
tutkimme tarkasti käyttäjäkokemuksia tai sovelsimme tutkimusta 
käytäntöön. Olennaista on tietää, miten G7 turvaa työntekijäsi, 
heidän perheensä ja oman organisaatiosi.

Blackline Safety sai vuonna 2018 öljy- ja 
kaasualan "Manufacturer of the Year" 
Oil and Gas Awards -kunniamaininnan. 
Teollisuudenalan kunniamaininta edellyttää 
saajaltaan innovoivan teknologian käyttöä 
sekä johtavaa asemaa tuotteiden ja palvelujen 
myyjänä alueellaan.

G7:ään kiteytyy verkottuneen turvateknologian 
suunnittelu- ja valmistusosaamisemme 
ja kokemuksemme täysin uudenlaisten 
palvelujen tuottamisesta asiakkaillemme eri 
puolille maailmaa. 



00 min 00 s 
Työntekijä altistuu 

rikkivetykaasulle, jonka 
pitoisuus on 90 ppm 

Blackline G7 

Perinteinen kaasuntunnistus

01 min 40 s 
Lähimmät työryhmän 
jäsenet lähetetään 
työntekijän sijaintipaikkaan 
hengityslaitteilla 
varustettuina

00 min 01 s 
G7 lähettää korkean 
H2S-pitoisuuden 
hälytyksen Blackline 
Live -portaaliin

00 min 01 s 
Kaasuntunnistin 
piippaa ja vilkkuu, 
mutta lähistöllä ei ole 
ketään, joka kuulisi 
hälytyksen

01 min 20 s 
Vaara-alueella olevat 
työtiimin jäsenet saavat 
äänihälytyksen, joka kutsuu 
heidät turvalliselle alueelle

00 min 31 s 
Puheyhteys 
työntekijään, 
joka on joutunut 
hätätilanteeseen

00 min 02 s 
Valvontatiimi ottaa 
vastaan hälytyksen 
90 ppm:n H2S-
pitoisuudesta ja 
tiedon työntekijän 
sijainnista

00 min 015 s 
Valvontatiimi 
aloittaa 
hätätoimenpiteet

02 min 30 s
Työntekijä 
pelastetaan

On tapahtunut rikkivetyvuoto...



Jokainen sekunti on tärkeä.  

Onnettomuus käynnistää toimintaketjun, joka ei keskeydy ennen kuin apu on perillä. Sinä päätät siitä, 
mitä silloin tapahtuu. Jos työntekijä putoaa tikkailta, myrsky lähestyy työmaata tai työpaikalla on 
tapahtunut räjähdys tai kaasuvuoto, jokainen kuluva minuutti, joka viivyttää avun tulemista, voi olla 
kohtalokas. 

G7 avulla voit hallita aikaa. Hälytyksen aikana G7:n integroitu 2G/3G-matkapuhelinyhteys yhdistää 
työntekijät valvontatiimiin reaaliajassa. Näin yksikään avunpyyntö ei jää vastaamatta. Pilvipohjainen 
valvontajärjestelmä näyttää työtiimien työntekijöiden sijainnin ja terveydentilan. Järjestelmä 
tunnistaa, mikäli työtiimin jäsen on joutunut vaaratilanteeseen, ja henkilökohtainen laite kerää tietoja 
ympäristöstä nopeita hätätoimenpiteitä varten. 

Tietoisuus siitä, että voit taata työtiimien ja jokaisen työntekijän turvallisuuden, takaa mielenrauhan. 
Ketään ei unohdeta.

Työntekijä löytyy 
menehtyneenä

2 h 00 min 
Työntekijä ei 
ilmoittaudu 
ajoissa

2 h 05 min 
Turvallisuuspäällikkö havaitsee 
puuttuvan ilmoittautumisen, eikä 
työntekijä vastaa radiokutsuun

2 h 15 min 
Tiimit hälytetään etsimään 
kadonnutta työntekijää eri 
puolilta laitosta



Verkottunut työntekijä 

Kehitimme turvateknologiaa, jos ottaa huomioon yrityksesi 
turvallisuusohjelman kaikki näkökohdat vaivattomasti. Ongelman 
ilmetessä alan johtavat työkalut ja teknologia ovat valmiina 
tunnistamaan ja hallitsemaan vaaratilanteita ammattimaisesti ja 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.

G7-laitteet lähettävät tilannetietoja jatkuvasti Blackline Live 
-portaaliin. Jokaisen työryhmän jäsenen turvallisuustila näkyy 
yhdellä silmäyksellä. Jos ongelmia ilmenee, järjestelmän avulla 
voidaan tunnistaa tarkasti, minne apua pitää lähettää ja miten 
pelastustyöntekijöiden pitää valmistautua onnettomuuteen. 

Täysin räätälöitävän hätäaputoimikäytännön avulla saat kaikki 
toimipisteet reaaliaikaiseen valvontaan. Voit valita, haluatko 
ongelmatapauksessa viestit puhelinsoitolla, tekstiviestillä 
tai sähköpostitse, vai annatko Blacklinen hälytyskeskuksen 
yhteistyökumppanien hoitaa kaikki hälytykset ammattimaisesti. 
Hallitset tilanteet silloinkin, kun et fyysisesti ole paikalla.

Kaikki on kätesi ulottuvilla, hälytysten hallinnasta ja kalibrointitilasta 
reaaliaikaisiin kaasulukemiin: saat kaikki tiedot nettiin päivitettyinä 
suoraan työntekijöiden käyttämistä G7-laitteista. Online-konfigurointi 
ja automaattiset langattomat päivitykset pitävät laitteesi aina ajan 
tasalla ilman käyttökatkoksia.



G7 INSIGHT 

Haluat taata työntekijöiden turvallisuuden mutta et vaihtaa antureita, 
päivittää ohjelmistoa tai hakea määräystenmukaisuuslokeja. G7 Insight 
tekee tämän kaiken puolestasi.

G7 Insight on ensimmäinen täysin integroitu 
kaasuntunnistusohjelmisto. G7 Insight korvaa perinteiset valo- ja 
äänimerkkiin perustuvat kaasuntunnistimet helposti vaihdettavilla 
ns. plug-and-play kaasuanturikaseteilla, joiden kokoonpano on 
helposti muutettavissa. G7 Insightissa on myös reaaliaikainen 
määräystenmukaisuuskoontinäyttö ja automaattinen raportointi. 

Perinteisesti käytettävissä järjestelmissä on edelleen inhimillisen 
erehdyksen mahdollisuus, eikä laitteiden määräystenmukaisuudesta ole 
jatkuvasti täyttä varmuutta. G7 Insight tarvitsee ainoastaan muutaman 
minuutin verkkoyhteyden siirtääkseen automaattisesti kaikki työvuoron 
aikana tallennetut kaasuntunnistus- ja määräystenmukaisuustiedot 
Blackline Safety Network -verkkoon. Tämän ansiosta käytettävissäsi 
ovat selkeät määräystenmukaisuusraportit. Näet online-koontinäytöistä 
reaaliaikaisesti, ovatko työntekijöiden kaasuntunnistimet 
määräystenmukaiset, ja voit reagoida tietoihin välittömästi. 

G7 Insightin avulla saat enemmän tietoja kuin yhdestäkään 
perinteisestä kaasuntunnistimesta. Se tekee laitteiden tarkistamisesta 
vaivatonta. Näin saadaan lisäaikaa työhön, ja tiimit voivat keskittyä 
olennaiseen. 



Big data – suuret mahdollisuudet

Sisäänrakennettujen verkottuneiden toimintojen ja automaattisen tiedonkeruun ansiosta G7 kokoaa tietoja, joita voidaan hyödyntää 
nykyisessä ja tulevassa toiminnassa. Kerätyt tiedot ovat helposti analysoitavissa, ja analyysien perusteella voidaan tehdä liiketoimintaa 
tukevia turvallisuuspäätöksiä. 

G7-laitteet keräävät ja lähettävät tietoja enemmän kuin mitkään muut kaasuntunnistimet tähän mennessä. Tiedot kootaan 
automaattisesti Blackline Live -portaaliin selkeästi tarkasteltavassa muodossa, joka helpottaa tärkeiden havaintojen tekemistä ja 
nopeuttaa tärkeitä päätöksiä. Järjestelmästä saat tarkat tiedot siitä, miten ja missä laitteita käytetään ja mitkä ovat vaarallisimmat 
alueet. Sen avulla voidaan määrittää, mitkä kaasuntunnistuslaitteet toimivat tehokkaasti ja mitä voitaisiin hyödyntää paremmin. 

Blackline Live -portaalin reaaliaikainen määräystenmukaisuuskoontinäyttö ja Blackline Analytics -raportit antavat todenmukaisen 
käsityksen laitevalikoiman toiminnasta ja määräystenmukaisuudesta. Ne mahdollistavat täsmällisiin tietoihin perustuvan tehokkaan 
päätöksenteon. G7-laitteiden ansiosta ei enää tarvita manuaalista kaasuntunnistustietojen hakua eikä raporttien kokoamista tai 
selausta.

Kaasuntunnistuksen määräystenmukaisuuskoontinäyttö Laitteen käyttöraportti Vaaratilanteen lämpökartta

Räätälöinnit reaaliaikaisilla 
palveluvaihtoehdoilla
 

Ole valmiina toimimaan välittömästi 
ongelmatilanteissa. Reaaliaikaiset palvelut 
hyödyntävät G7:n langatonta yhteyttä, joka 
yhdistää työntekijät valvontahenkilöstöön.  

Reaaliaikaiset hälytykset 
Blacklinen ympärivuorokautinen  
valvonta kaikkina viikonpäivinä 
Kaksisuuntainen äänipuhelu 
Puhepainike (tangentti) UUSI

Reaaliaikainen yhteys tarkoittaa sitä, että 
joku on aina vastaamassa avunpyyntöön sillä 
hetkellä, kun ongelma ilmenee. Pelastustoimet 
käynnistyvät välittömästi. 







Maksimoi laitteen käyttöaika

G7:ssä on ainutlaatuinen modulaarinen rakenne ja markkinoiden ensimmäinen helposti vaihdettava 
ns. plug-and-play-kaasutunnistinkasetti. Voit valita kasettiin neljä erilaista anturia, joiden avulla laite on 
räätälöitävissä päivittäiskäyttöä varten tai yksittäisen työntekijän käyttöön. 

Pidä laitteet aina kentällä, missä niitä tarvitaan. Kenttäolosuhteissa vaihdettavien kasettien ansiosta 
vältetään käyttökatkokset, kaasuntunnistus ja turvallisuusvalvonta toimivat katkotta ja huoltokustannukset 
saadaan minimiin. Jos anturiin tulee käyttöhäiriö tai sen käyttöaika päättyy, voit vaihtaa kasetin uuteen 
muutamassa sekunnissa. Lisäksi kaseteilla on elinikäinen takuu. 

Varmista investoinnin arvo myös tulevaisuudessa: yksittäinen G7-laite voidaan muuntaa yhden 
työntekijän käyttämästä tunnistimesta yhden tai monen kaasun tunnistimeksi, kun tarpeet muuttuvat ja 
liiketoimintatarpeet vaihtuvat. Tarvitsetko pumpun tai viiden kaasun tunnistimen?  
Nekin kuuluvat valikoimaamme. 

Suljettujen tilojen kulunseuranta  
ja kaasuvuodon tarkastukset
 

Kasettivalikoiman uusin lisäys on monen 
kaasun pumppukasetti, jossa on markkinoiden 
pienikokoisin integroitu pumppu. G7-laitteeseen 
asennettu pumppukasetti mahdollistaa 
virtausmäärän valvonnan näytössä. Et tarvitse 
enää koskaan olla epävarma pumpun 
toiminnasta.

Käyttäjä voi laitetta vaihtamatta siirtyä 
aktiivisesta pumppukäyttötilasta passiiviseen 
diffuusiotilaan (kulunseurannan esiasetustila ja 
vuodontarkastustila mukaan lukien). 

G7-laitteen sisäänrakennetun GPS-tekniikan avulla 
suljettujen tilojen kulunseuranta ja kaasuvuodon 
tarkastukset merkitään paikkatunnisteella 
Blackline Live -portaaliin tarkastusta varten.  
Saat täydelliset tiedot toimenpiteen suorittajasta, 
suoritusajasta ja kaikista lukemista.  

Anturivalikoima

 ■ Ammoniakki (NH3)
 ■ Laajan mittausalueen ammoniakkianturi (NH3)
 ■ Hiilidioksidi (CO2)
 ■ Häkä (CO)
 ■ Laajan mittausalueen häkäanturi (CO) 
 ■ Vedyn kestävä häkäanturi (CO-H)
 ■ Kloori (Cl2)
 ■ Klooridioksidi (ClO2)
 ■  Syttyvät aineet (räjähdysvaaralliset aineet  

(LEL) - infrapuna)

 ■  Hiilidioksidi + rikkivety (CO + H2S,  
COSH-kaksoisanturi)

 ■ Vety (H2)
 ■ Rikkivety (H2S)
 ■ Syaanivety (HCN)
 ■ Happi (O2)
 ■ Rikkidioksidi (SO2)
 ■ Fotoionisaatioanturi (PID)

Standard-kasetti (ei kaasua) Yhden kaasun kasetti Usean kaasun diffuusiokasetti Usean kaasun pumppukasetti



Tuottavuutta automatisoinnin 
avulla

Turvallisuus ja tuottavuus ovat kaiken liiketoiminnan kannattavuuden 
perusta. Kun nämä perustekijät ovat tasapainossa, liiketoiminta menestyy. 
G7-tuotevalikoiman avulla yhdistämme tiimien kenttätyössä kohtaamat 
käytännön vaatimukset mahdollisuuksiin, joita verkottuminen ja 
reaaliaikainen tiedonkeruu tarjoavat.

 § Näet yhdellä silmäyksellä työtiimien sijainnit, työvaiheet ja sen, 
tarvitsevatko jotkut työntekijät tai työryhmät lisätietoja. 

 § Hallitset täydellisesti kaasunvalvontajärjestelmääsi, automatisoit laitteiden 
konfiguroinnit ja analysoit helposti saadun massadatan. 

 § Suunnittele tehokkaat seisokit ja alasajot saatujen tietojen avulla. G7 
varmistaa, että turvallisuuden ja tuottavuuden tarpeet täyttyvät

 
Puhepainike (tangentti)

Tiimien pitää pystyä viestimään keskenään koko vuoron ajan työnkulkujen 
keskeytymättä, jotta tehtävät voidaan hoitaa loppuun ja pitäytyä 
määräajoissa. Uusi puhepainike (tangentti) mahdollistaa G7-laitteeseen 
integroidun kaksisuuntaisen puhelutoiminnon. Tiimin jäsenet voivat tehdä 
reaaliaikaista yhteistyötä yhden painikkeen painalluksella. Työtä ei tarvitse 
keskeyttää tehtävien koordinointia varten eikä sen varmistamiseksi, että 
kaikki ovat turvassa. 

Lisäksi uusi toiminto on taloudellinen, koska työntekijöiden ei tarvitse 
kuljettaa mukanaan useita viestintä- ja turvalaitteita.

Alasajot ja seisokit
 

Yrityksillä on nykyisin jatkuvasti 
suurempia paineita nostaa tuotantoaan, 
työskennellä entistä tehokkaammin ja 
saada enemmän aikaan niukemmilla 
resursseilla. G7:n, Blackline Live -portaalin ja 
vuorovaikutteisen seisokkien raportoinnin 
avulla saat tarvittavat vastaukset selkeässä 
ja integroidussa muodossa.

G7 hyödyntää kaasuntunnistusjärjestelmää 
maksimaalisesti ja antaa kattavan näkymän 
koko laitteistoon. 

Sen avulla voidaan analysoida liikkumista 
työmaalla, verrata ryhmien toimintaa ja 
tunnistaa alueet, joilla toimintoja voidaan 
tehostaa. Samalla ollaan jatkuvasti 
valmiina vastaamaan ongelmatilanteisiin. 
Joudutaanko tiimi evakuoimaan?  
Meillä on tähän ratkaisu.





 § henkilökohtainen verkottunut turvalaite, jossa 
on erittäin vakaa ohjelmisto

 § kaksisuuntainen viestintä 

 § kaksisuuntainen äänipuhelu (G7c)

 § kaatumisen, liikkumattomuuden ja puuttuvan 
kuittauksen tunnistus

 § manuaalinen SOS-salpa

 § Assisted-GPS – avustettu satelliittipaikannus

 § sisätilapaikannus

 § sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin G7 
Standard -versiossa

 § yhden kaasun anturikasetti seuraaville:  
CO, laajan mittausalueen CO, CO2, Cl2, ClO2, H2, 
H2S, HCN, NH3, laajan mittausalueen NH3, O2, 
PID, SO2

 § käyttöiän päättyessä G7-kaasukasetit voidaan 
palauttaa Blacklinelle

 § kaasuantureilla elinikäinen takuu.

 § sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin G7 
Standard -versiossa

 § usean kaasun anturikasetti seuraaville: CO, 
laajan mittausalueen CO, CO-H, CO2, COSH, Cl2, 
ClO2, H2, H2S, HCN, NH3, laajan mittausalueen 
NH3, O2, PID, SO2

 § käyttöiän päättyessä G7-kaasukasetit voidaan 
palauttaa Blacklinelle

 § kaasuantureilla elinikäinen takuu.

 § sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin G7 
Standard -versiossa

 § usean kaasun anturikasetti seuraaville: CO, 
laajan mittausalueen CO, CO-H, CO2, COSH, 
Cl2, ClO2, H2, H2S, HCN, LEL-IR, NH3, laajan 
mittausalueen NH3, O2, PID, SO2

 § käyttöiän päättyessä G7-kaasukasetit voidaan 
palauttaa Blacklinelle

 § kaasuantureilla elinikäinen takuu.

G7c 
MULTI-GAS DIFFUSION

G7c 
MULTI-GAS PUMP

G7c 
SINGLE-GAS

G7c 
STANDARD

Tutustu tuoteperheeseen



 § edullinen ja helppokäyttöinen telakka

 § kalibroinnit ja toimintavarmistustestit tehdään 
G7-laitteen käyttöliittymän ja helppokäyttöisen 
valikon kautta

 § kalibrointi- ja toimintavarmistustestilokit siirtyvät 
Blackline Safety Network -verkkoon telakkaan 
kytketyn G7-laitteen välityksellä

 § tukee G7-laitteita, joissa on yhden kaasun 
kasetti, monen kaasun diffuusiokasetti tai 
monen kaasun pumppukasetti

 § G7 Dock -palvelimelle tallennetut konfiguroinnit 
päivitetään automaattisesti, kun G7-laitteelle 
tehdään toimintavarmistustestejä tai kuin ne 
kalibroidaan. 

 § pienikokoiset, langattomat ja omalla virtalähteellä 
varustetut paikannussignaalilähettimet 

 § paras laite alueilla, joissa GPS-signaali puuttuu tai 
on epävakaa

 § paikannuslähettimet lähettävät yksilöllisen 
tunnistuskoodin, jonka lähistöllä olevat G7-laitteet 
ottavat vastaan

 § paikannuslähettimien sijainnit voidaan tallentaa 
Blackline Live -portaalin räätälöityihin kerros- 
tai työmaapiirustuksiin, joissa niistä saadaan 
arvokkaita tilannetietoja

 § tarkan paikannuksen ansiosta hätävaste toimii 
nopeimmin, eikä aikaa hukata koskaan etsintöihin 
vääristä kohteista.

 § kaikkien laitteiden valvonta yhden helppokäyttöisen 
pilviportaalin avulla

 § työntekijän nopea paikannus reaaliaikaisesta 
kartasta

 § laitteiden konfiguroinnin räätälöinti reaaliaikaisesti, 
langattomat laitepäivitykset

 § G7-ohjelmistopäivitykset käynnistetään Blackline 
Live -portaalista ja suoritetaan langattomasti

 § käytönhallintatyökalujen avulla voit 
muokata käytönvalvojan, valvontaryhmän ja 
turvallisuuspäällikön käyttäjäroolien käyttöoikeuksia

 § laitevalikoiman määräystenmukaisuuden 
tarkistaminen reaaliaikaisesti päivittyvästä 
määräystenmukaisuuskoontinäytöstä

 § tietojen ja tarkastusraporttien tarkka analysointi 
Blackline Analytics -raportointiohjelmiston avulla. 

BLACKLINE LIVE G7 DOCK

Tutustu oheis- ja lisävarusteisiin

PAIKANNUSLÄHETTIMET



Tarkat tekniset tiedot
G7:n turvahälytysten vakiotoiminnot
kaatumisen ja liikkumattomuuden tunnistus: 
kolmiakselinen kiihtyvyystunnistin, kolmiakselinen gyro-
kulmanopeusanturi, ohjelmiston käsittely, konfiguroitava 
herkkyys, konfiguroitava liikkumattomuusaika
SOS-salpa: salvan vetäminen laukaisee SOS-hälytyksen
Äänetön SOS-hälytys: painikkeen pitkä painallus 
laukaisee SOS-hälytyksen
Alhaisen akkuvarauksen hälytys: konfiguroitava 
hälytyskynnys 
Käyttäjän kuittaus: konfiguroitava ajastin  
(30–180 minuuttia tai poiskytketty), automaattinen 
kuittaus kulkuneuvolla liikkumisen aikana

Lisäkaasupatruunojen tiedot 
alarajan alitus
ylärajan ylitys
aikapainotettu keskiarvo (TWA)
lyhytaikaisen altistumisen raja (STEL)
korkean kaasupitoisuuden hälytys
alhaisen kaasupitoisuuden hälytys
toimintavarmistustesti- ja kalibrointi-ilmoitus
toimintavarmistustesti- ja kalibrointi-toimintahäiriö 

Koko ja paino
G7, jossa vakiokasetti
Koko: 64 mm x 124 mm x 27 mm
Paino: 162 g

G7, jossa yhden kaasun kasetti
Koko: 64 mm x 128 mm x 27 mm
Paino: 167 g

G7, jossa neljän kaasu kasetti
Koko: 66 mm x 150 mm x 27 mm
Paino: 192 g

G7, jossa usean kaasun pumppukasetti
Koko: 66 mm x 151 mm x 38,5 mm
Paino: 238 g

Blackline Live -verkkosovellus
Pilvipohjainen turvallisuusvalvonnan verkkosovellus on 
laajalti räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 
Sisältää reaaliaikaisen kartan, työntekijöiden osoitekirjan, 
käyttäjäroolit, hälytystenhallinnan, laitekonfiguroinnit, 
hälytysasetukset ja raportoinnin.

Langattomat päivitykset
Laitekonfigurointien muutokset: kyllä 
Langattomat laiteohjelmistopäivitykset (FOTA): kyllä
 
Käyttöliittymä
168 x 144 -resoluution graafinen korkeakontrastinen 
LCD-näyttö, jossa on etuvalaisu, kolmipainikkeisella 
näppäimistöllä halittavat valikot, käynnistyspainike  
(on/off ), kuittauspainike (kuittaus / äänetön SOS),  
SOS-salpa (laukaisee hätähälytyksen)
 
Käyttäjän ilmoitukset
vihreä SureSafe® -merkkivalo: vilkkuu (virransyöttö),  
palaa yhtäjaksoisesti (yhteys muodostettu)
keltainen ylä- ja etuvalo: keltainen odottava hälytys  
ja keltainen varoitus
punainen ylä- ja etuvalo: yleishälytyksen ilmoitus  
(ns. punainen hälytys)
siniset LiveResponse™ etu- ja ylävalot: Valvontaryhmän 
hälytyksen kuittausvahvistus
Henkilökohtaiset hälytyssignaalit: kaiutin, LED-valot  
ja värinähälytin 
Kaiuttimen äänenpainetaso: ~95 dB 30 cm:n etäisyydellä 
Äänipuhelu: kaiutin- ja puhelintila (ainoastaan G7c 
-mallissa)

G7c - langaton radio
Langattoman verkon kattavuus: 100 maata,  
200 langatonta verkkoa
Pohjois-Amerikka: 2G/3G radio, GSM 850 MHz,  
PCS 1900 MHz, 3G UMTS -taajuusalueet 2, 5 ja 6
Kansainvälinen: 2G/3G radio, E-GSM 900 MHz,  
DSC 1800 MHz, 3G UMTS -taajuusalueet 1 ja 8 
Antenni: Sisäinen, alueellisesti optimoitu

Paikannustekniikka
GPS Radio: 48-kanavainen, suuri herkkyys
Avustettu GPS: kyllä (ainoastaan G7c-mallissa)
GPS-tarkkuus: ~ 5 m ulkona 
Sisätilojen paikannustekniikka: Blackline Safety 
-paikannuslähettimet 
Sijainnin päivitystiheys: G7c, 5 minuuttia
 
Virranvoimakkuus ja akku
Ladattava litiumioniakku: 1 100 mAh Li-ion
Akun kesto: 18 tuntia 20 °C:n lämpötilassa 
normaalikäytössä
Latausaika: 4 tuntia 

Hyväksynnät
G7c: SAR, RoHS, CE, RCM
Yksikön tunniste: 3567xxxxxx
FCC ID: XPY1CGM5NNN | IC ID: 8595A-1CGM5NNN
Sisältää FCC-tunnisteen: XPY1CGM5NNN,  
IC: 8595A-1CGM5NNN
TAI
Yksikön tunniste 3566xxxxxx
Sisältää FCC-tunnisteen: XPY1CGM5NNN, IC: 
8595A-1CGM5NNN
Kanada ja USA: Class I Division 1 Gr A, B, C, D T4;
Class I Zone 0 AEx da ia IIC T4; Ex da ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga II 1 G
LEL: CSA C22.2 No. 152; ISA 12.13.01

Käyttöympäristö
Varastointilämpötila: -30 °C – +55 °C
Käyttölämpötila: -20 °C – +55 °C 
Latauslämpötila: 0 °C – +45 °C 
Kotelointiluokka: Täyttää IP67-vaatimukset

Takuu
G7: kahden vuoden rajoitettu takuu
Kasetit: elinikäinen takuu, kun huoltosopimus voimassa
Blackline Complete: kolmen vuoden käyttöleasing, jolla 
kolmen vuoden takuu

Kaasu Anturin tyyppi Mittausalue Tarkkuus

Ammoniakki (NH3) Sähkökemiallinen 0–100 ppm 0,1 ppm

Laajan mittausalueen ammoniakkianturi 
(NH3)

Sähkökemiallinen 0-500 ppm 1 ppm

Häkä (CO) Sähkökemiallinen 0-500 ppm 1 ppm

Laajan mittausalueen häkäanturi (CO) Sähkökemiallinen 0-2000 ppm 5 ppm

Vedyn kestävä häkäanturi (CO-H) Sähkökemiallinen 0-500 ppm 1 ppm

Hiilidioksidi (CO2) NDIR (ei-dispersoiva 
infrapuna-anturi)

0-50 000 ppm 50 ppm

Kloori (Cl2) Sähkökemiallinen 0-20 ppm 0,1 ppm

Klooridioksidi (ClO2) Sähkökemiallinen 0-2 ppm 0,01 ppm

COSH-kaksoisanturi Sähkökemiallinen 0–500 ppm CO,  
0–100 ppm H2S

1 ppm CO,  
0,1 ppm H2S

Vety (H2) Sähkökemiallinen 0-40 000 ppm 1 % LEL (400 ppm)

Syaanivety (HCN) Sähkökemiallinen 0-30 ppm 0,1 ppm

Rikkivety (H2S) Sähkökemiallinen 0–100 ppm 0,1 ppm

Laajan mittausalueen rikkivetyanturi Sähkökemiallinen 0-500 ppm 0,5 ppm

Räjähdysvaaralliset aineet (LEL) - 
infrapuna (LEL-IR)

NDIR (ei-dispersoiva 
infrapuna-anturi)

0–100 % LEL 1 % LEL

Happi (O2) Pumpattu sähkökemiallinen 0–25 % vol 0,1 % vol

Fotoionisaatioanturi (PID) PID 0-6 000 ppm 0,1 ppm (0–100 ppm),  
2 ppm (100–6 000 ppm)

Rikkidioksidi (SO2) Sähkökemiallinen 0–100 ppm 0,1 ppm

Kaasuanturin tekniset tiedot

Tekniset tiedot voivat muuttua.
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