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GEGEVENS

APPARAAT VOOR ARBEIDERS DIE ALLEEN 
WERKEN, EVACUTIE BOUWPLAATSEN &  
GEBOUWEN
Veiligheidscontrolesysteem voorzien van draadloos 3G
De Blackline Safety Loner® M6i controleert draadloos de veiligheid van uw werknemers, 
inclusief mensen die alleen werken en waarschuwt het controlerend personeel 
ogenblikkelijk indien er iets onverwachts gebeurt. Uw medewerker wordt snel en precies 
gelokaliseerd dankzij de live-plattegrond en de oproepen in twee richtingen. Het apparaat 
stelt uw team in staat om bouwplaatsen en gebouwen te evacueren dankzij verschillende 
alarmmeldingen, waarbij de positie van elke werknemer gedurende het proces op de 
Blackline Live portal zichtbaar is. Werknemers ontvangen visuele, hoorbare en trillende 
alarmmeldingen op hun apparaat begeleid met ingesproken evacuatie-instructies. 

De Loner M6i is ontworpen voor industriële toepassingen en is uitgerust met mobiele 
communicatie, een industriële luidspreker, een LiveResponse™ lampje dat aangeeft dat hulp 
onderweg is, geassisteerde GPS, automatische ongevaldetectie en handmatig in te stellen 
veiligheidsmaatregelen. De Loner M6i bevat intrinsiek veilige hardware om er zeker van 
te zijn dat uw werknemers onder alle omstandigheden in veiligheid zijn. Hij is eveneens 
te gebruiken in combinatie met de Blackline’s locatietechnologie van de beacon om een 
werknemer te lokaliseren in een gebouw waar het GPS-signaal te zwak of afwezig is. 

Alle Blackline-apparaten zijn draadloos, zonder software of infrastructuur voor een 
gemakkelijke installatie en een feilloze toepassing.

24/7 controle voor de grootst mogelijke doeltreffendheid
Ons Gold service plan biedt 24-uurs veiligheidscontrole door het Blackline’s in-house Safety 
Operations Center of één van onze Alarm Receiving Center partners. Met Blackline’s Silver 
service plan kunnen organisaties zelf hun personeel dat alleen werkt controleren via de 
cloud van de Blackline Live portal. Alle toepassingen van het apparaat zijn te gebruiken op 
het portal en kunnen volledig afgestemd worden op uw specifieke werkomgevingseisen. 
Blackline Safety voldoet aan de Britse standaard 8484: geaccrediteerd in 2011.

Intrinsiek veilig

Bewegingsloos-
heidsdetectie

GPS-locatie Geschikt voor 
locatie binnen

Valdetectie

Twee richtingen 
oproepen

SOS-alarm Check-in

Eigenschappen
M6i

INTRINSIEK VEILIG

http://www.BlacklineSafety.com


NOORD-AMERIKA  |  Gratis: 1-877-869-7212  |  sales@blacklinesafety.com 
EUROPA  |  Telefoon: +44 1787222684  |  eusales@blacklinesafety.com 
INTERNATIONAAL  |  Telefoon: +1-403-451-0327  |  sales@blacklinesafety.com www.BlacklineSafety.com

0206/R2/2016-12-05

SPECIFICATIES

Afmeting & Gewicht
Afmeting: 63 mm x 107 mm x 22 mm (2.48” x 4.213” x 0.87”) 
Gewicht: 137 g (4.8 oz)

Veiligheidskenmerken
Valdetectietechnologie: 3-assige versnellingsmeter,  
3-assige gyroscoop, bijbehorende software 
Noodvergrendeling: Trek aan de vergrendeling om  
alarm te slaan 
Stil alarm: Duw en houd de check-inknop ingedrukt om 
alarm te slaan 
Beweging werknemer: In te stellen tijd (1–30 min of uit)  
Check-in werknemer: Benodigde in-checktijd 
(5–180 min of uit)  
Oproepen: Twee richtingen en één richting 
(alleen luisteren) telefoneren (indien opgenomen  
in het service plan)

Knoppen & Lampjes
Stroom: Aan/uit 
Check-in button: Check-in/stil alarm
Noodvergrendeling: Noodoproep verzenden 
Rood lampje plus trillen en piepen: Veiligheidsalarm  
Blauw lampje plus trillen en piepen: Inkomende oproep 

Blauw lampje: Alarm is herkend via de portal  
Groen SureSafe lampje: Knipperend (onder stroom),  
continu (verbonden)
 

Gebruikerstoelichting
Indicatoren: Luidspreker, LED-lampjes en vibratiemotor 
Geluidsdruk luidspreker: ~90 dB @ 10 cm  
(~90 dB @3.94”)  
Oproepen: Luidspreker en telefoonmodus

Draadloze verbinding
Radio: Dual-band 3G (900, 1800 MHz)  
Antenne: Interne dual-band  
Twee richtingen data communicatie: Ja  
Firmware upgrade over-the-air (FOTA): Ja

Locatietechnologie
GPS-radio: 48 kanalen hoge gevoeligheid, 
mobiele assistentie 
GPS-assistentie: Ja
Nauwkeurigheid GPS: ~5 m (16 ft) buiten 
GPS real-time locatie doorlooptijd: 
~20 seconden 
Te gebruiken met de Loner Beacon: Ja

Alarmmeldingen
Valdetectie, noodvergrendeling, stil alarm 
bewegingloosheid, gemiste check-in, laag niveau 
batterij, log-on, stroom uitgeschakeld

Stroom & Batterij
Oplaadbare Li-ion batterij: 1250 mAh Li-ion  
Batterijduur: 20 uur continu gebruik bij 20 °C (68 °F) 
Oplaadstekker: Beschermde 4-pinsstekker

Omgeving
Opslagtemperatuur: -30 °C tot 75 °C (-22 °F tot 167 °F) 
Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)  
Oplaadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F)
Beschermingsgraad: Ontworpen voor IP65

Keuringen
Class I Div 1 Group A-D
Class I Zone 0 AEx ia IIC T4
ATEX:      .       II G Ex ib IIC T4 Gb
IECEx: Ex ib IIC T4 Gb
FCC Part 15 Subpart B, FCC ID: XPYSARAU260,  
Industry Canada 8595A-SARAU260
BS 8484: geaccrediteerd in 2011

Benodigdheden apparaat
Blackline Safety service plan, draadloos 3G-bereik,  
GPS-signaal indien GPS-locatie, Loner Beacon signalen 
voor precieze locatie binnen

Omgeving
Opslagtemperatuur: -30 °C tot 75 °C (-22 °F tot 167 °F) 

Garantie
Eén jaar beperkte fabrieksgarantie

Draadloze dekking en service plans
Draadloze dekking: ~200 landen  
Service plan opties: Silver (eigen controle) en Gold 
(inclusief 24/7/365 live-controle) met en zonder 
oproepen, neem contact op met Blackline voor meer 
informatie

Blackline Live Web Toepassing
Inclusief: Alarmbanner, gebruik oproep, overzicht 
gebeurtenissen, in kaart brengen locatie, 
apparaatbeheer, instellingen alarm & meldingen en 
meer.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.
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