
HAAL MEER UIT DE G7
OPTIES VOOR MONTAGE EN OPLADEN

Opdat G7-oplossingen een toegevoegde waarde bieden voor uw personeel, moeten 
ze gemakkelijk toegankelijk en opgeladen zijn, klaar voor gebruik. Veel bedrijven wijzen 
G7-apparaten individueel toe aan elke medewerker die behoefte heeft aan real-time 
veiligheidsbewaking. Anderen kunnen apparaten delen met een personeelsteam 
en deze gebruiken zoals vereist, zoals bij het betreden van een gebouw.

BATTERIJDUUR
Om ervoor te zorgen dat G7-apparaten klaar zijn voor gebruik tijdens een volledige 
dienst, hebben ze een batterijduur van meer dan 18 uur. Aan het einde van elke dienst 
heeft een G7-apparaat drie tot vier uur oplaadtijd nodig om te zorgen dat het klaar 
voor gebruik is voor de volgende dienst. 

OPLADEN
Elke G7-productset bevat een wandlader, USB-kabel en oplaadklem. De wandlader wordt 
aangesloten op een stopcontact en de USB-kabel wordt aangesloten tussen de oplader 
en de oplaadklem. De oplaadklem wordt aan de onderkant van de G7 geschoven en 
maakt contact met weerbestendige contacten die in de behuizing zijn gegoten.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 
Blackline biedt regelmatige rapportage om klanten te helpen bij het gebruik van 
apparatuur door elke medewerker te bekijken om ervoor te zorgen dat de gasdetectie en 
het beleid ten aanzien van alleenstaande werknemers wordt nageleefd. Een eenvoudige 
manier om de compliance te verbeteren, is om G7-apparaten aan de wand te monteren, 
zodat ze hoog goed zichtbaar zijn en voor een snelle toegang tot opgeladen apparaten.

MONTAGE- EN OPLAADACCESSOIRES
Blackline Safety heeft een aantal montage- en oplaadopties om het voor bedrijven 
eenvoudig te maken ervoor te zorgen dat alle G7-apparatuur klaar is voor gebruik. 

WANDMONTAGE VOOR ÉÉN UNIT
Er is een wandbeugel voor één unit van de G7 beschikbaar waarmee de G7 aan het 
einde van een dienst op een oplader aan de wand kan worden geplaatst. Personeel 
dat aan zijn volgende dienst begint, wordt eraan herinnerd om zijn G7-apparaat voor 
veiligheidscontrole mee te nemen. Bij elk G7-apparaat worden een oplaadklem, USB-
kabel en USB-oplader meegeleverd. Er zijn twee opties beschikbaar: een met en een 
zonder oplaadklem, USB-kabel, oplader en bevestigingen.

"Door snelle toegang tot opgeladen G7-apparaten te bieden, kunnen medewerkers 
veiligheidstechnologie volgens beleid gebruiken. Wandmontage verhoogt de 
zichtbaarheid van de G7 en zorgt ervoor dat apparaten altijd klaar voor gebruik zijn.“ 

— Phil Benson, Directeur van Gebruikservaringen

G7 ACCESSOIRES

Wandbeugel voor één unit van de G7
 � Monteer de G7 duidelijk zichtbaar

 � Makkelijk om de G7 opgeladen te houden

 � Ideaal voor apparaten die gedeeld worden

 � Maakt gebruik van de oplaadclip, USB-kabel en 
oplader voor de G7 die worden meegeleverd met 
de G7 (niet inbegrepen)

 SKU: ACC-WALL-BRK

Wandbeugel voor één unit van de G7  
en oplader
 � Hetzelfde als hierboven, maar inclusief A 

G7 oplaadclip, USB-kabel, wandoplader, 
montageschroeven en pluggen voor wandmontage

 � Regionale stroomkabels beschikbaar

 SKU: ACC-WALL-CHG-BRK-BLK-EU
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OVER BLACKLINE SAFETY
Blackline Safety is een leider in kant-en-klare verbonden 
veiligheidsoplossingen die duizenden medewerkers dag en nacht 
bewaken. We bieden alles als het gaat om draadloze gasdetectie 
en het veilig houden van alleenstaande werknemers - inclusief real-
time communicatie, uitgebreide locatietechnologieën en real-time 
beheer van noodoproepen.

Vijfweg USB-lader
 � Laad tot vijf apparaten tegelijkertijd op

 � Regionale stekkers zijn beschikbaar 

 SKU: ACC-MUL5-CHG-EU

USB-auto-oplader
 � Opladen van de G7 in een auto met 

12 VDC contactdoos (G7 schakelt 
automatisch uit tijdens het opladen 
om alarmen te voorkomen)

 � Gebruikt een USB-kabel en 
oplaadklem die wordt geleverd met 
G7-apparaten (niet inbegrepen)

 SKU: ACC-CHG-AUTO

OPLAADOPTIES
Om tegemoet te komen aan een breed scala aan zakelijke behoeften, 
biedt Blackline een selectie oplaadaccessoires die teams helpen 
het meeste uit de G7 te halen. De volgende oplaadaccessoires zijn 
beschikbaar:

 � Vervanging van oplaadclip

 � Enkele USB-oplaadset (regionale pluggen beschikbaar)

 � Vijfweg USB-lader (regionale stekkers beschikbaar)

 � USB-auto-oplader

WANDPANELEN
Grotere hoeveelheden gebruikte G7-apparatuur kunnen baat hebben bij 
het gebruik van een of meer aan de wand gemonteerde oplaadpanelen 
met vijf of 20 units. Beide paneeltypen bevatten voorgeïnstalleerde G7-
beugels, oplaadklemmen, USB-kabels en een lader voor aan de wand. 
Regionale stekkers zijn beschikbaar om aan de internationale vereisten te 
voldoen.

Oplaadpanelen voor 
wandmontage voor vijf of  
20 apparaten
 � Monteer G7-apparaten duidelijk 

zichtbaar

 � Makkelijk om G7-apparaten 
opgeladen te houden

 � Ideaal voor apparaten die gedeeld 
worden

 � Bevat apparaatbevestigingen, 
oplaadklemmen, USB-kabels en  
USB-voeding

 � Regionale stroomkabels beschikbaar

 SKU met 20 units: ACC-CHG-PNL-20-EU
 SKU met 5 units: ACC-CHG-PNL-5-EU

Enkele USB-oplaadset
 � Bij elk G7-apparaat inbegrepen 

 � Bevat een oplaadklem, USB-kabel en 
oplader

 � Regionale stekkers zijn beschikbaar 

 � Kan als reserveonderdeel worden 
gekocht

 SKU: ACC-LNS-CHG-EU

G7 Oplaadklem
 � Bij elk G7-apparaat inbegrepen

 � Kan als reserveonderdeel worden 
gekocht

 SKU: ACC-LNS-CLIP
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