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PUHEPAINIKE
Tammikuussa 2019 Blackline lanseeraa G7c:lle uuden 
puhepainikepalvelun (PTT), jonka avulla G7c toimii radiopuhelimen 
tavoin. Työntekijät saavat välittömästi yhteyden samalla kanavalla oleviin 
tiimitovereihin tai voivat vaihtaa toiselle kanavalle keskustellakseen 
toisten tiimien kanssa. Toisin kuin perinteisten radioiden kohdalla, 
radiolisenssiä ei tarvita eikä kantamaa ole rajoitettu. Sisäänrakennetun 
3G-tiedonsiirron ansiosta G7c toimii suoraan pakkauksesta. Lisäksi 
G7c yhdistää kolme laitetta yhdeksi laitteeksi - se on maailman johtava 
kaasunilmaisin, yksinäisen työntekijän turvalaite ja radiopuhelin. 

 ■  Kaasunilmaisin, yksinäisen työntekijän turvalaite ja radiopuhelin 
yhdessä laitteessa

 ■ Kalliita, luonnostaan turvallisia radioita ei tarvita
 ■ Edullinen — radiotoiminnot useammille työntekijöille
 ■ Ota yhteys välittömästi työtovereihin yli sadassa maassa
 ■ Jopa sata viestinnänhallintaa helpottavaa kanavaa
 ■  Kaikkien kutsu -kanava verkon kaikille käyttäjille tarkoitettuja 

hätäviestejä varten
 ■ Pidä yhteyttä jopa 250 ihmisen kanssa yhdellä kanavalla
 ■  Integroituu saumattomasti kaasuntunnistuksen ja reaaliaikaisten 

turvaominaisuuksien kanssa
 ■  Määritä kanavien käyttö tiimien, toimipaikkojen, alueiden ja 

sijaintien mukaan
 
Huomaa: puhepainikekeskusteluja ei taltioida

VÄLITÖN VIESTINTÄ 3G-YHTEYDEN AVULLA

Viesti välittömästi missä päin maailmaa tahansa sijaitsevien 
tiimin jäsenten kanssa painamalla punaista salpaa. G7c:n  
PTT-toiminnot hyödyntävät integroitua 3G-yhteyttä; 3G-verkko 
on käytössä yli sadassa maassa. Työntekijät voivat puhua 
saumattomasti muiden tiimien kanssa joko samassa paikassa, 
eri puolilla maata tai jopa eri maissa. 

G7c:n käyttäjät voivat vaihtaa kanavia nopeasti sisäänrakennetun 
valikkojärjestelmän avulla. Valittavissa on 100 kanavavaihtoehtoa. 
Samalla kanavalla olevat laitteet pystyvät kommunikoimaan 
keskenään. Kaikkien kutsu -kanavan avulla viesti voidaan 
lähettää kaikkiin G7c-laitteisiin organisaation kaikilla kanavilla. 
Kaikkien kutsu -lähetyksiä suositellaan turvallisuuspäälliköille ja 
turvallisuutta valvovalle tiimille.

www.BlacklineSafety.com

Ei huolta muista verkoista, infrastruktuurista 
tai lähetysetäisyyksistä



MAKSIMOITU TUOTTAVUUS
G7c on maailman ensimmäinen kaasunilmaisin ja yksinäisen 
työntekijän turvalaite, jossa on puhepainiketoiminto. Tiimit 
voivat alusta asti pitää yhteyttä toisiinsa reaaliaikaisesti, 
koordinoida työskentelynsä sekä varmistaa samalla, että 
kaikki pysyvät turvassa.   

Monetkaan yritykset eivät ole varustaneet jokaista 
työntekijää kaksisuuntaisilla radioilla, mutta kaasunilmaisimet 
tai yksinäisen työntekijän turvalaitteet ovat yleisempiä. 
Yhdistämällä vankan kaasuntunnistuksen, työntekijöiden 
turvallisuusvalvonnan ja nopean kaksisuuntaisen viestinnän 
yhteen laitteeseen Blackline ratkaisee useiden laitteiden 
hankinnan, ylläpidon ja käytön haasteet.

Työntekijän tehtävä voi vaatia työn keskeyttämistä siksi aikaa, 
kun hän varmistaa puhelimitse tai radioitse olevansa turvassa 
tai välittää muita viestejä, mikä vähentää tuottavuutta. 
PTT sopii erinomaisesti nopeaan päivittäiseen viestintään — 
lähetä viesti yhdellä painikkeen painalluksella ja ota viestejä 
vastaan koskematta laitteeseen lainkaan. Työn ei tarvitse 
keskeytyä tiimin kanssa keskustelemisen ajaksi, mikä auttaa 
aikataulussa ja määräajoissa pysymistä. 

PTT-VIESTIN LÄHETTÄMINEN

PTT-VIESTIN VASTAANOTTAMINEN

1. Pidä punaista salpaa painettuna
2. Kun G7c äänimerkki päättyy, jatka 

painamista ja ala puhua
3. Kun olet puhunut viestisi, vapauta salpa
4. G7c ilmoittaa viestin lähettämisestä 

äänimerkillä
5. Kaikki kanavan jäsenet saavat viestin

1. G7c antaa kaksi äänimerkkiä 
saapuvan PTT-viestin merkiksi

2. G7c toistaa viestin
3. G7c antaa jälleen äänimerkin, 

kun viesti on toistettu

YHDEN PAINALLUKSEN VIESTINTÄÄ

Tuotekoodi — Osto* HINTA

G7c-Q-HIMO-EU G7c, G7 usean kaasun 
diffuusiokasetti, H2S-, 
LEL-I-, CO-, O2-anturit

435 €

SER-XXP-Q-HIMO-1Y G7 Insight, neljä kaasua 
sekä puhepainike

372 €

YHTEENSÄ 807 €

Tuotekoodi — Leasing* HINTA

CMP-XXP-G7c-Q-HIMO-EU 46 €/kk 

Leasing — Blackline tarjoaa 36 kuukauden 
leasingsopimuksia ilman ennakkomaksuja asiakkaille, 
jotka maksavat mieluummin palveluohjelmasta. Sopimus 
sisältää uuden laitteen mallipäivitysten yhteydessä. 

Osto — Asiakkaille, jotka haluavat sisällyttää laitteiden 
ostohankinnat vuosittaiseen budjettiin, Blackline tarjoaa 
mahdollisuuden ostaa tuotteita perinteisesti kertamaksulla 
ja hankkia haluamansa palveluvaihtoehdon vuositilauksena. 

OSTAMINEN

* Hinnoittelu perustuu eniten myytyyn G7c-malliimme 
varustettuna usean kaasun konfiguraatiolla (rikkivety 
(H2S), palavat kaasut (LEL), happi (O2) ja häkä 
(CO)) sekä PTT-toiminnolla. Blacklinelta saatavana 
täydellinen kaasuanturi- ja -kasettivalikoima. Pyydä 
meiltä tarvittaessa lisätietoja.  
 
Kaikki hinnat euroina.

G7 INSIGHT



G7:N AVULLA OLET VALMIS 
TULEVAISUUTEEN
G7 Insight
Blacklinen yhteydessä olevat turvallisuusratkaisut ovat hyvin 
mukautettavissa ja tukevat yrityksiä, kun niiden tarpeet muuttuvat ajan 
myötä. Etsitkö parasta määräysten mukaista kaasunilmaisinta? G7 Insight 
korvaa perinteiset "ääni- ja valomerkki-ilmaisimet" yhteydessä olevalla 
ratkaisulla, joka automatisoi määräysten mukaisen kaasuntunnistuksen ja 
raportoinnin. Määräystenmukaisuuskoontinäytön ja Blackline Analyticsin 
ansiosta näet nopeasti kaasuntunnistusohjelmasi kaikki osat laadun ja 
valvonnan maksimoimiseksi.

Reaaliaikaista turvallisuutta 
Monet yritykset laajentavat G7-järjestelmiensä toiminnallisuutta 
hankkimalla lisää reaaliaikaisia turvallisuusominaisuuksia, kuten 
puhepainiketoiminto, kaatumisentunnistus, liikkumattomuudentunnistus 
ja työntekijöiden kuittaukset. Yritykset voivat valvoa tiimiensä 
turvallisuutta itse tai hyödyntää Blacklinen laajaa ympärivuorokautista 
seurantaa tarjoavien kumppaneiden verkostoa. Lisäksi Blackline tarjoaa 
kaksisuuntaiset äänipuhelut, jotka yhdistävät kentällä olevat työntekijät 
valvontatiimiin ja antavat hätätilanteessa paremman tilannekuvan.
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