
Blackline Safety G7 Dock
Automatisch bumptest- en kalibratiestation

De Blackline Safety G7 Dock is dé oplossing 
voor het eenvoudig uitvoeren van kalibraties 
en bumptests van G7 toestellen. De G7 
Dock ondersteunt de G7 toestellen in alle 
configuraties voor configuratie en opladen. 
Bumptest- en kalibratiegegevens worden 
automatisch doorgestuurd naar het Blackline 
Live webportaal, zodat u altijd real-time 
op de hoogte bent van de bumptest- en 
kalibratiestatus van al uw G7-toestellen.

De G7 Dock vereist geen initiële setup, alle 
communicatie en configuraties vinden plaats 
buiten het dock. Het beheren van kalibraties en 
bumptests is gemakkelijk dankzij het LCD-scherm 
en het menusysteem van uw G7 toestel. De G7 
Dock maakt voor de configuratie gebruik van het 
Blackline Live monitoringportaal dat in de cloud 
wordt gehost. Hierin worden alle testgegevens 
opgeslagen voor het traceren en rapporteren van 
naleving.

Met de G7 Dock kunnen bumptests en kalibraties 
eenvoudig worden uitgevoerd door de G7 
simpelweg in het station te plaatsen. Indien een 
G7-toestel een bumptest en/of kalibratie moet 
ondergaan, voert deze automatisch de vereiste 
testacties uit wanneer de G7 in het station wordt 
geplaatst en de grendel wordt gesloten. 

Blackline Live maakt het mogelijk om de 
inlaatconfiguraties van de G7 Dock eenvoudig 
te beheren. U kunt kiezen voor multigas- of 
enkelgascylinders, iedere G7 Dock heeft vier 
inlaat- en één uitlaatpoort. Daarbij gebruikt de G7 
Dock weinig kalibratiegas, met een flow van 300 
ml per minuut.

Belangrijkste eigenschappen

• Automatische bumptest
• Automatische kalibratie
• Opladen
• Eenvoudige installatie
• Beheer van configuratie
• Gegevens automatisch naar Blackline 

Live webportaal
• Over the air configuratie-updates

Toepassingsgebieden

• Alleenwerkers
• Industrieel onderhoud
• Inspectie
• (Petro)chemische industrie
• Besloten ruimten
• Brandweer
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Specificaties

Afmetingen 215 x 100 x 95 mm exlusief cylinder(s)

Gewicht 202 g

Installatie Aan de muur, op het bureau
De handleiding bevat een installatiesjabloon

Gasconfiguratie 4 configureerbare gasinlaten, één gasuitlaat

Interne pomp Membraanpomp 300 ml/min.

Bumptest 25 seconden, waarvan 10 sec. met gasflow

Kalibratie 4 minuten, waarvan <2 min. met gasflow

Voeding Ingangsspanning 5V DC, 1000 mA micro-USB
120/240V Adapter en USB kabel meegeleverd

Garantie 2 jaar

Certificaten C-Tick, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), FCC, EC

Blackline Live Cloud-gehost, op maat ingericht, met gebruikstypen, 
alarmmanagement-protocollen, toestelconfiguraties, 
alarm-setups en rapportage naar wens

Altijd en overal real-time inzicht in bumptest- en 
kalibratiestatus met Blackline Live
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