
Opstartgids

G7 DOCK



G7 Dock de oplossing van Blackline voor het 
kalibreren van de gassensor, bumptests en het 
opladen van de G7. Deze ondersteunt zowel  
G7c- als G7x-apparaten met single gas- en multi 
gas-diffusiecartridges of multi gas pompcartridges. 

Plaats gewoon de G7 en G7 Dock doet de rest.  
Dit laadt de G7 automatisch op en plaatst het in  
een testklare modus om vals alarm te elimineren. 

G7 Dock helpt u om volledig compatibel te blijven 
in overeenstemming met de bedrijfsbeleidslijnen 
voor kalibratie en bumptests, zodat u altijd op 
ondersteuning kunt rekenen. 
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GASINLAATCONFIGURATIE

G7 Dock is uitgerust met een gasuitlaat en 
4 gasinlaten. De inlaten zijn voorgeprogrammeerd 
voor u.

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht aan 
de inlaatconfiguratie van de G7 Dock vanaf het 
configuratieprofiel van de G7 Dock op de pagina 
Docks op Blackline Live.

De activeringscode op de achterkant van het dock 
kan worden gebruikt om het te identificeren in de lijst. 
Als u problemen ondervindt bij het openen van deze 
pagina of bij het vinden van G7 Dock in Blackline Live, 
neemt u contact op met onze Klantenservice.

Gasuitlaat
Wanneer u kijkt naar de achterzijde van G7 Dock, 
is de gasuitlaat de connector uiterst links op het 
dock. Deze wordt gebruikt om kalibratiegas te 
transfereren naar een veilige uitlaatlocatie. 

OPMERKING: U mag nooit gas aansluiten  
op de gasuitlaat. 



COMPONENTEN CONCENTRATIE

WATERSTOFSULFIDE 25 PPM

KOOLSTOFMONOXIDE 100 PPM

METHAAN 50% LEL

ZUURSTOF 18%

STIKSTOF Balans

COMPONENTEN CONCENTRATIE

ZWAVELDIOXIDE 10 PPM

COMPONENTEN CONCENTRATIE

AMMONIAK 50 PPM

Inlaat 2 – zwaveldioxide 

Inlaat 3 – ammoniak

Inlaat 4 - luchtinlaat
Deze inlaat levert schone lucht en voert 
restgas uit de G7 Dock af. Wanneer u de dock 
gebruikt in een stoffige of vochtige omgeving, 
kunt u de optionele dockfilter-subassemblage 
die in de doos zit, aansluiten.

De volgende drie inlaten zijn geconfigureerd voor 
onderstaande gassen en gasmengsels.

OPMERKING: Als u chloor gebruikt met G7 Dock, 
is een stroomregelaar in roestvrij staal vereist. 
Deze regelaars kunnen worden besteld via onze 
Klantenservice.

Inlaat 1 – Multigas



Ga naar support.BlacklineSafety.com 
voor het downloaden van de technische 
gebruikershandleiding met informatie over 
het gebruik en de configuratie van uw toestel 
en voor gedetailleerde specificaties.

 
KLANTENSERVICE
Voor technische ondersteuning kunt u altijd 
contact opnemen met onze Klantenservice. 

Noord-Amerika (24 uur) 
Gratis telefoonnummer: +1-877-869-7212  |  sales@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (8.00 - 17.00 uur GMT) 
+44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur) 
+1-403-451-0327  |  support@blacklinesafety.com
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MEER WETEN



AANSLUITEN OP GAS

Het bevestigen van G7 Dock om de gascilinder, 
gebeurt door middel van slangen en snelkoppelingen. 
De snelkoppelingen bevestigen aan G7 Dock:

1. Leg de uiteinden van de snelkoppelingen in 
een lijn 

2. Draai rechtsom tot ze stevig op hun plaats klikken

3. Controleer of het andere uiteinde van de slang is 
aangesloten op een stroomregelaar op aanvraag 
op de gascilinder
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ZO WERKT G7 DOCK

Inschakelen
Stop de voedingskabel in de poort op de onderkant 
van de G7 Dock. Stop de voedingskabel door de 
gleuven op de onderkant zodat het dock plat op 
een tabeloppervlak kan liggen of aan de wand kan 
worden gemonteerd.

Wanneer het dock is aangesloten, licht het groene 
lampje op de oplaadklem aan om aan te geven 
dat er stroom is.

Het G7 Dock-deksel openen
Om het deksel van het dock te openen, duwt 
u de twee rode lipjes naar binnen en zal het 
deksel van het dock openspringen. 



G7 IN G7 DOCK PLAATSEN

1. Schuif het G7-toestel 
in een hoek in de 
laadklem van het 
dock. Controleer 
of de laadklemmen 
op beide apparaten 
zijn aangesloten.

Voor een correcte werking van de bumptests, de 
kalibratie en het opladen, moet de G7 correct in 
het G7 Dock worden geplaatst. Ga hiervoor als 
volgt te werk:

3. Sluit het deksel van 
G7 Dock en druk 
deze omlaag tot de 
ontgrendelingslipjes 
aan beide zijden op 
hun plaats klikken.

2. Houd de 
laadklemmen 
aangesloten, leg 
G7 in het dock en 
duw erop tot deze 
op zijn plaats klikt.



MULTI-DOCK-INSTALLATIE

U kunt meerdere G7 docks aansluiten op een 
single gas-cilinder door gebruik te maken van 
slangen, controlekleppen en T-aansluitingen 
voor situaties waar meerdere G7’s kalibratie- of 
bumptests vereisen. Eén gascilinder kan tot vijf 
G7-docks tegelijk ondersteunen.

Er kan een multi-dock-installatie worden 
gevraagd van Blackline en deze zal een 
multidock-handleiding bevatten met 
meer informatie.
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ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

Hoe draag ik zorg voor mijn G7?
Om zeker te zijn dat G7 Dock werkt, controleert 
u het volgende:

 � Gaskleppen in het deksel van G7 Dock 
bewegen gemakkelijk en zijn vrij van afval

 � Gasinlaten en -uitlaat zijn vrij van afval

 � De laadklem is vrij van afval

Om G7 Dock schoon te maken, koppelt u de 
voeding los en veegt u omlaag met een vochtige 
doek. Gebruik geen drukspray of reinigende 
oplosmiddelen. Voor de beste prestaties,worden 
gebruikt in een droge en stofvrije omgeving.

Waarom vraagt G7 mijn om het deksel 
te sluiten als het al gesloten is?
Als het toestel u vraag het deksel te sluiten, is 
het mogelijk dat het deksel niet goed is gesloten. 
Zorg dat u het deksel aan beide zijden omlaag 
drukt zodat beide ontgrendelingslipjes op hun 
plaats klikken.

Waarom reageert mijn toestel niet  
wanneer ik het in het G7 Dock plaats?
Als uw toestel niet reageert wanneer het in G7 Dock 
wordt geplaatst, is het mogelijk dat het niet goed op 
het dock is aangesloten of dat het dock niet op een 
voedingsbron is aangesloten. Probeer het toestel 
opnieuw in G7 Dock te plaatsen en controleren of 
het dock is aangesloten op een voedingsbron.



Waarom mislukken mijn  
kalibratie- en bumptests?
Kalibratie- en bumptests kunnen mislukken 
als er niet voldoende gas de sensoren bereikt.  
Om te controleren of er gas van de gascilinder 
naar G7 Dock stroomt, controleert u het volgende:

 � Er zijn geen kinken of plooien in de slangen

 � De meter op de gascilinder geeft 
aan dat er gas in zit

 � De gascilinder gebruikt een  
aanvraagstroomregelaar

 � De snelkoppelingen zijn correct aangesloten 
op G7 Dock

 � Gasconcentraties in de gascilinder komen 
overeen met de configuraties van het toestel 
en dock

Als G7 Dock nog steeds niet correct werkt, 
neemt u contact op met de Klantenservice.


