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GEGEVENS

GEEFT ZEER PRECIES PLAATS VAN ONGEVAL 
BINNEN AAN
Precieze locatie versnelt noodoproep
In sommige gebouwen is een GPS-signaal niet voldoende om werknemers te lokaliseren 
bij een noodoproep. Onder dergelijke omstandigheden telt elke seconde en het zoeken 
naar iemand mag niet ten koste gaan van de reddingsactie.  

Blackline Safety heeft hier een oplossing voor gevonden door gebruik te maken van 
beacons - compacte draadloze locatiezenders.  Beacons kunnen worden geïnstalleerd 
op plaatsen waar mensen werken, bijvoorbeeld één per verdieping of één per kamer 
afhankelijk per gebouw. Vervolgens worden de beacons op plattegronden aangebracht, 
zodat u altijd weet waar uw mensen zijn. De handige beacons zijn zelfvoorzienend in 
stroom, draadloos en zijn in enkele minuten te installeren zonder ijking of driehoeksmeting. 

Elke beacon verzendt een uniek identiteitsnummer dat ontvangen wordt door de 
Blackline Safety’s controle-apparatuur zoals de G7c & Loner M6. Wanneer het personeel in 
de buurt van de beacons komt, slaat controle-apparatuur de identiteit van de beacon op 
en geeft de positie door aan de Blackline Live.

Bescherm de veiligheid van uw werknemers in gebouwen met de locatietechnologie 
van Loner Beacon.
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SPECIFICATIES

Afmeting & Gewicht
Afmeting: 161 mm H x 40 mm B x 32 mm D  
(6.4” x 1.6” x 1.3”)  
Gewicht: 210 g (7.4 oz)

Bevestiging
Inclusief bevestigingsbeugel 
Bevestigingsmethoden: schroeven, treksluiting, 
plakband Bevestigingspunten: muren, hoeken, 
palen, enz.

Knoppen & Controlelampjes
Eén knop voor aan/uit
Groen LED-lampje om de stroom aan te geven
Rood LED-lampje om bijna lege batterij aan te geven

Draadloze verbinding
Radio locatie binnenshuis: 2.4 GHz voor de Loner 
safety controle-apparatuur

Locatietechnologie
Door een continue laagstroom beaconsignaal kan 
de Loner safety controle-apparatuur aanwezigheid 
detecteren  

Reikwijdte Beacon Signaal
Vier in te stellen signaalreikwijdtes tussen 4,5 m en 
36 m (minder reikwijdte bij belemmeringen)

Garantie
Eén jaar beperkte fabrieksgarantie

Draadloze Dekking en Service Plans
2.4 GHz operatieregio’s: wereldwijd  
Opties service plan: geen service plan nodig

Blackline Live Web Toepassing
Inclusief: Beacon kaartbewerking, alarmbanner, 
overzicht gebeurtenissen, in kaart brengen locatie, 
apparaatbeheer, instellingen alarm & meldingen 
en meer Uitgebreid veiligheids- en alarmbeheer: 
inclusief alarminstellingen, veiligheidsprotocollen 
en noodhulpnummers

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
© Copyright 2016 Blackline Safety Corp. Alle 
handelsmerken, productnamen en logo’s zijn 
eigendom van de respectievelijke eigenaren. 

Eenvoudige Vervanging Batterijen Loner Beacon Persoonlijke werkvloer- en locatieplattegronden worden geprojecteerd op een interactieve Google-kaart

Meldingen
Batterijduur wordt doorgegeven aan de Loner 
safety controle-apparatuur

Stroom & Batterijen
Batterijen: twee C-cell alkaline (inclusief ) 
Batterijduur: 5 jaar continu gebruik met maximaal 
stroomverbruik, geen snoeren nodig

Omgeving
Opslagtemperatuur: -40 tot 65 °C (-40 tot 149 °F) 
Gebruikstemperatuur: -20 tot 55 °C (-4  tot 131 °F) 
Beschermingsgraad: IP65 

Regelgeving
Class I, Div 1, Groups A-D, T4
ATEX:                II 1G, Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 
RoHS  
FCC ID: W77BCN 
IC: 8255A-BCN

Gebruik apparaat
Loner Portal gebruikersaccount met geactiveerde 
en geschikte Loner safety controle-apparatuur


