Locatiebeacon
Startgids

Wat is een locatiebeacon?
Locatiebeacons zijn compacte, draadloze
positionering transmitters. Loctiebeacons moeten
in faciliteiten worden geïnstalleerd waar GPSsignalen onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn.
Veiligheidsbewakingssystemen melden de
identiteit van elke beacon binnen het bereik
aan het Blackline Live portaal. Blackline Live
gebruikt geassocieerde locatie-informatie
om de nauwkeurigheid van de door het
gebruikersysteem gemelde locatie te verbeteren.
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WERKT ALLES?

Groen status
lampje

Vast
De locatiebeacon geeft aan of alles goed
werkt
Vast
Betekent normale werking
OPMERKING: Twee minuten nadat u op de knop
hebt gedrukt, gaat het lampje in de slaapstand
om energie te besparen. Met een druk op de knop
gaat het lampje weer branden totdat het opnieuw
in de slaapstand gaat.

WAT IS HET PROBLEEM?

Rood status
lampje

Knipperen/Vast
De locatiebeacon geeft aan als er iets mis is.
Knipperen
Betekent dat de accu zwak is
Vast
Betekent dat er een fout is opgetreden

MEER WETEN
Kijk op support.BlacklineSafety.com om de set-up
gids te downloaden voor informatie over het
installeren en configureren van locatiebeacons
en het gebruik van locatiebeacons met
verdiepingsplattegronden.

KLANTENSERVICE
Voor technische ondersteuning kunt u altijd
contact opnemen met onze Klantenservice.
Noord-Amerika (24 uur)
Gratis: +1-877-869-7212 | sales@blacklinesafety.com
Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur GMT)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
Internationaal (24 uur)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

VOOR INSTALLATIE

Voordat de locatiebeaons geïnstalleerd worden,
moeten ze worden geactiveerd en toegevoegd
aan uw Blackline Live account.
Ons Customer Engagement team verzorgt de
activering en toevoeging aan uw account.
Als u de locatiebeacon die u wilt installeren niet
kunt vinden in uw account, neem dan contact
op met ons Customer Engagement team.

INSTALLATIE
Fysieke installatie van de locatiebeacon:
1. Verwijder het bevestigingsrek van de
locatiebeacon door dit omhoog te drukken
2. Plaats het bevestigingsrek op de gewenste
plaats waarbij de pijl aan de binnenkant
van het rek naar beneden moet wijzen.
Markeer de positie van twee van de
bevestigingsopeningen
3. Bereid de bevestigingsoppervlakte met
testopeningen en geschikte verankering voor
de wanden
4. Bevestig het rek met de meegeleverde
schroeven

OPMERKING: Locatiebeacons kunnen op muren,
hoeken, zuilen of balken worden geplaatst.

5. Haak de locatiebeacon op het bevestigingsrek
en klik de beacon op zijn plaats

Voor suggesties voor het kiezen van de
installatieplaats kunt u kijken op support.
BlacklineSafety.com om de set-up gids te
downloaden.
BELANGRIJK: Denk eraan de eenheid-id en
installatielocatie van elke beacon te noteren
omdat deze informatie wordt gebruikt om de
beacons alter op de kaart te zetten.

TRANSMISSIE STROOMINSTELLINGEN
Het transmissiestroomniveau is van invloed op
de signalen van de lcoatiebeacons. Beacons
worden verzonden in het laagste niveau
transmissiestroomistelling (Niveau 2) dat een
dekking van 4,5 tot 9 meter biedt, en geschikt is
voor de meeste installaties.
Groen transmissiestroomlampje - knipperseries

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Van laagste naar hoogste niveau

Om de transmissiestroominstelling op de
locatiebeacon aan te passen:
1. Druk op de stroom/statusknop en houd deze
ingedrukt. Het statuslampje gaat branden
en schakelt weer uit.uit. Houd de knop
ingedrukte, het statuslampje gaat in series
knipperen die het stroomniveau aangeven.
2. Laat de knop los bij de gewenste knipperserie
om het gewenste stroomniveau te
programmeren. Het statuslampje herhaalt de
gewenste stroominstelling 3 keer voordat het
teruggaat naar de normale werkingsstand.

NA INSTALLATIE
Nadat u de locatiebeacon hebt geïnstalleerd, is
het tijd om de locatiebeacon toe te wijzen aan
een specifieke locatie in Blackline Live. Dit is een
belangrijke stap, omdat een efficiënte respons op een
noodsituatie afhankelijk is van de nauwkeurigheid
en de volledigheid van deze informatie.
Als de beacon is geïnstalleerd:
1. Log in op Blackline Live
2. Kies becon set-up in het hoofdmenu
3. Voeg de volgende informatie toe voor elke
geactiveerde beacon:
• Naam locatiebeacon
Een naam die de locatie van de beacon
identificeert
• Site-adres
Het postadres van de site waar de beacon
is geplaatst
• Lengtegraad en breedtegraad
De huidige locatie waar de locatiebeacon
is geïnstalleerd. De kaartpin kan gesleept
worden voor automatische update van de
lengte- en breedtegraad.
• Laag
De laag die overeenkomt met de
verdiepingsplattegrond waarop
de beacon is geplaatst. Als u geen
verdiepingsplattegronden gebruikt, kiest
u geen laag.

BATTERIJEN VERVANGEN
De C-cel batterijen van de locatiebeacon
gaan minstens vijf jaar mee op de hoogste
transmissiestroominstelling. Bij het vervangen
van de batterijen moet u alleen goedgekeurde
batterijen gebruiken om de intrinsieke
veiligheidscertificering te behouden.
Bij het vervangen van de batterijen:
1. Verwijder het bevestigingsrek en de vier
schroeven aan de achterkant van de
locatiebeacon
2. Plaats de nieuwe batterijen en monteer
de beacon
Schroeven

C-cel
batterijen

Batterij oriëntatie
(onder)
BELANGRIJK: Plaats de locatiebeacon terug op
dezelfde locatie om ervoor te zorgen dat de
informatie in Blackline Live correct blijft.
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