TECNOLOGIA DE LOCALIZAÇÃO
EM AMBIENTE FECHADO
Guia de configuração
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AVISOS JURÍDICOS
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. Este documento é fornecido tal como se encontra, e a Blackline Safety Corp. (“Blackline”) e suas empresas afiliadas
e parceiros não assumem nenhuma responsabilidade por nenhuma imprecisão tipográfica, técnica ou de outro tipo neste documento. A Blackline se reserva o direito de alterar periodicamente as
informações contidas neste documento. Entretanto, a Blackline não se compromete a fornecer a você tais alterações, atualizações, melhorias ou outros acréscimos a este documento pontualmente
oude qualquer forma.
Copyright © 2016 Blackline Safety Corp. Todos os direitos reservados.
Com exceção do estabelecido expressamente neste documento, é proibido reproduzir, copiar, transmitir, disseminar, baixar ou armazenar qualquer parte deste documento em qualquer meio de
armazenamento, para qualquer fim, sem o consentimento prévio por escrito da Blackline Safety Corp (“Blackline”). Por meio deste, a Blackline concede a permissão de baixar uma única cópia deste
manual em alguma forma de armazenamento eletrônico para ser visualizada e imprimir uma cópia deste manual ou de qualquer uma de suas revisões, contanto que a cópia eletrônica ou impressa
deste manual contenha o texto completo deste aviso de direitos autorais. Além disso, é estritamente proibida qualquer distribuição comercial não autorizada deste manual ou de suas revisões.
The Blackline, Alert. Locate. Respond. Famílias de marcas relacionadas, imagens e símbolos, como Blackline, G7, G7c, G7x, LiveResponse, Loner, Loner IS, Loner IS+, Loner M6, Loner M6i, Loner Mobile,
Loner 900 e SureSafe são propriedades exclusivas e marcas registradas da Blackline Safety Corp. Todas as outras marcas, nomes de produto, nomes de empresas, marcas registradas e marcas de serviço
pertencem aos seus respectivos proprietários.

Garantia

O dispositivo G7 tem garantia contra defeitos nos materiais e mão de obra por até dois anos a partir da data da compra. Para obter mais detalhes sobre a garantia da Blackline, consulte os nossos
termos e condições de serviço.
Para mais informações e suporte, consulte: http://www.blacklinesafety.com

INTRINSECAMENTE SEGURO
IECEx/Atex

América do Norte

Intrinsically Safe

Intrinsically Safe

Loner Beacon
Model: 102140

Division 1, Groups A, B, C, D and Class II, Division 1, Groups E, F, G in hazardous

Sira 16ATEX2232
This equipment complies with EN 60079-0:2011/A11:2013 and EN 60079-11:2012
Ex ia IIC T4 Ga

0518

Please consult with your organization’s safety professional for further information
regarding the topic of intrinsic safety and any policies, procedures, facilities, or locations within facilities that may be related to intrinsic safety.
Sécurité intrinsèque
division 1, groupes A, B, C, D et classe II, division 1, groupes E, F, G dans les lieux
classés comme dangereux.

II 1G

S’il vous plaît consulter avec le professionnel de la sécurité de votre organisation
pour de plus amples informations concernant le thème de la sécurité intrinsèque
et les politiques, les procédures, les installations ou les lieux dans les établissements
qui peuvent être liés à la sécurité intrinsèque.

Ambient operating range -40°C to + 55°C
WARNING – USE ONLY THE FOLLOWING BATTERIES
Duracell Procell PC1400
Energizer Industrial EN 93
Rayovac UltraPro 814

Class I, Division 1, Groups A, B, C, D and Class II Division 1, Groups E, F, G T4
Class I, Zone 0, Group IIC T4. -40°C <= Ta <= +55°C

WARNING – DO NOT REPLACE BATTERY WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS
PRESENT, WHEN REPLACING THE CELLS, THE USER SHALL ENSURE THAT BOTH
CELLS ARE THE SAME TYPE, NEW AND UNUSED
Manufactured by:
Blackline Safety
Suite 101, 1215 – 13 St SE
Calgary, Alberta T2G 3J4 Canada

Duracell PC1400
Energizer LR14DP12
Rayovac ALC-12FP
WARNING: Use only approved batteries.
AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des batteries homologuées.

102128_R4

This information will be reproduced in the user manual referenced on the nameplate.
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pour une utilisation avec les piles suivantes:

101332_r3
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VISÃO GERAL
I

I
TECNOLOGIA DE LOCALIZAÇÃO EM AMBIENTE FECHADO
Por que tecnologia de localização em ambiente fechado?
O GPS pode fornecer localizações muito precisas quando usado
ao ar livre e longe de grandes edifícios.
No entanto, quando utilizado em ambiente fechado, os sinais de
GPS podem ser mais fracos, o que resulta em uma localização sem
precisão suficiente para uma resposta de emergência eficaz.
Em muitos casos que envolvem edifícios comerciais ou industriais,
os sinais de GPS são completamente bloqueados pelo edifício
e nenhuma localização de GPS fica disponível.
A tecnologia de localização em ambiente fechado da Blackline
Safety resolve esse problema, tornando possível localizar com
precisão um funcionário trabalhando em ambiente fechado
e dentro de grandes edifícios. Combinados com plantas baixas
personalizadas, os Beacons de localização da Blackline mostram
com precisão a localização de um funcionário em um mapa do
Google™. O resultado final é a resposta de emergência mais rápida
possível para a localização exata de seu funcionário.
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O que são Beacons de localização?
Os Beacons de localização são transmissores compactos
de posicionamento sem fio. Instalado em todas as unidades,
os Beacons de localização devem ser colocados onde quer que
os sinais de GPS não sejam confiáveis ou não estejam disponíveis.
Cada beacon transmite um número de identificação único
que é recebido pelo dispositivo Blackline, seja um G7c/G7x,
Loner M6/M6i, Loner 900, Loner SMD ou Loner IS+.
Os dispositivos de monitoramento de segurança reportam
a identidade de cada beacon dentro do alcance ao portal Blackline
Live. O Blackline Live usa informações de localização associadas
para melhorar a precisão da localização reportada pelo dispositivo
do usuário.
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Plantas baixas são opcionais, mas aumentam
a `eficiência dos Beacons de localização. Elas
fornecem uma importante camada visual para o
mapa do Blackline Live e podem melhorar o tempo
de resposta.
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Plantas baixas claras e legíveis podem ajudar equipes
de emergência a determinar o melhor ponto de
entrada e a melhor rota para um resgaste em um
edifício.
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MUSTER
A

O que são plantas locais?
Plantas locais são uma ótima maneira de melhorar
o nível de detalhamento de toda a sua propriedade.
Podem haver recursos-chave que não estão incluídos
na interface padrão do Google Maps, como pontos
de agrupamentos, rodovias e outros detalhes.
Em áreas de grande densidade populacional,
as imagens de satélite do Google comumente
apresentam alta resolução e fornecem muitos
detalhes. Em áreas remotas, as imagens de satélite
podem ser desfocadas.

MUSTER
C
2

O que são plantas baixas?
Plantas baixas reforçam grandemente a tecnologia
de localização em ambiente fechado, maximizando
a capacidade de sua equipe para dar respostas sem
atrasos. Plantas baixas são adicionadas a sua conta
do Blackline Live, com localizações de funcionários
mostradas no topo da planta baixa dentro do
Google maps.

MUSTER
B

Com a ajuda de plantas locais, mapas personalizados
ou imagens digitais de sua propriedade podem ser
sobrepostos para assegurar o nível adequado de
detalhamento para gerenciar respostas a emergências.

MAIN FACILITY ENTRANCE
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COMO OS BEACONS DE LOCALIZAÇÃO FUNCIONAM

Beacon de localização

Dispositivo de
monitoramento
de segurança

Rede de comunicação

A tecnologia de localização em ambiente fechado da Blackline Safety é simples
e eficaz. Ela ajuda a identificar a localização de um funcionário que não poderia
`ser localizado utilizando uma tecnologia de posicionamento de GPS tradicional.
Quando um dispositivo Blackline está nas proximidades de um ou mais beacons,
ele relata o sinal mais forte à Rede de Segurança da Blackline como uma atualização.
Dentro do Portal da Blackline Live, a localização dos funcionários é então mapeada
na localização do beacon relatado.
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Blackline Live e equipe
de monitoramento

O Beacon de localização é certificado
como intrinsecamente seguro para locais
com potencial para atmosferas explosivas
devido a gases, vapores e poeira.

PRIMEIROS PASSOS
Implementar a tecnologia de localização em ambiente fechado em uma instalação deve ser uma tarefa rápida
e fácil. Esse guia apresentará os cinco passos necessários para que sua instalação esteja configurada com Beacons
de localização.

1. Selecione o posicionamento do Beacon de localização

2. Instale o Beacon de localização

3. Prepare plantas baixas e plantas locais para o Blackline Live

4. Adicione o Beacon de localização ao Blackline Live

5. Teste do Beacon de localização
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SELECIONE O POSICIONAMENTO DO BEACON DE LOCALIZAÇÃO
Salas menores (até 400 metros quadrados) normalmente requerem um beacon. Salas grandes são comumente divididos em
quadrantes com quatro beacons.

CONSIDERAÇÕES
Alguns aspectos a considerar ao selecionar os locais para a instalação de Beacons de Localização:
 Salas menores (até 37 metros quadrados) normalmente requerem um
beacon para terem cobertura adequada

Salas menores
37 m2

FAZER

Salas menores
37 m2

 Escritórios ou espaços divididos por pequenas paredes devem ter um beacon
em uma localização central (como um hall de entrada) ou um por sala

Escritório 4

Escritório 3

Escritório 5

FAZER

Escritório 1 Escritório 2

Escritório 4

 Considere a colocação dos Beacons
de localização próximo a pontos
de grande circulação, como portas,
passarelas ou portões
 Obstáculos de metal ou concreto
diminuirão os sinais mais do que as
estruturas de madeira
 Os beacons podem ser colocados
em elevadores, mas não devem ser
colocados em veículos ou objetos
em movimento

NÃO FAZER

Escritório 1 Escritório 2

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

 Beacons podem ser montados em
paredes, cantos, pilares ou vigas

Escritório 3

Escritório 5

NÃO FAZER

 Espaços grandes com obstruções podem ter de ser divididos em
quadrantes para que possam ter cobertura adequada

Sala de equipame ntos
232 m²

FAZER
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Sala de equipame ntos
232 m²

NÃO FAZER

IMPORTANTE: Antes de seguir
para o próximo passo, reveja
o posicionamento do Beacon de
localização. Para cada local, considere
quando tempo pode ser preciso para
que uma equipe de emergência localize
um funcionário nas proximidades de
um beacon. Se o período for superior a
30 segundos, considere a possibilidade
de dividir a área em duas ou mais zonas
com um beacon em cada uma delas.

INSTALAR BEACONS DE LOCALIZAÇÃO
Antes de escolher os locais para instalação dos Beacons de localização, considere nossas recomendações abaixo para a instalação do
Beacon de localização.

INSTALAÇÃO
Para a instalação física do Beacon de
localização:
1. Remova o suporte de montagem do
Beacon de localização pressionando
para cima
2. Posicione o suporte de montagem
no local de montagem desejado, com
a seta no lado de dentro do suporte
apontando para cima. Marque a posição
de dois dos furos de montagem

3. Prepare a superfície de montagem com
orifícios piloto e a instale as buchas
conforme apropriado
4. Coloque o suporte usando os parafusos
fornecidos
5. Fixe o Beacon de localização em cima
do suporte de montagem e encaixe-o
no lugar

DURANTE A INSTALAÇÃO
É importante gravar a informação do
Beacon de localização ao instalá-lo,
para usá-la como referência ao colocar
os beacons no Blackline Live. Você
deve manter registro das seguintes
informações referentes a cada beacon:
•
•

ID da unidade
Localização da instalação

A planilha seguinte está disponível para
organizar essa informação. Consulte
a página 12 desse guia ou faça o
download de uma cópia digital em
support.BlacklineSafety.com
LOCATION BEACON INFORMATION
BUILDING NAME

PHYSICAL ADDRESS
UNIT ID

OBSERVAÇÃO: O suporte do Beacon de
localização possibilita a instalação em
uma parede ou em um canto.

www.BlacklineSafety.com

BEACON NAME

PLACEMENT LOCATION

POWER LEVEL

LAYER

0021/R5/2017-07-28

CONFIGURAÇÕES DE POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO
O nível de potência de transmissão afeta o alcance dos sinais dos Beacons de localização. Os Beacons são configurados com o nível de
transmissão mais baixo (Nível 2), fornecendo cerca de 4 a 10 metros de cobertura. Este nível é apropriado para a maioria das instalações.
Luzes verdes de potência de transmissão – Conjuntos de flashes

Nível 2

Nível 3

Nível 4
Nível mais baixo para
o nível mais alto

Nível 5

Para alterar a configuração de transmissão de energia de um beacon
de localização:
1. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga. A luz de
status acenderá e, em seguida, desligará. Continue pressionando
o botão e a luz de status começará a piscar em conjuntos de
flashes que indicam o nível de energia.
2. Solte o botão durante o conjunto de flashes desejado para
programar o nível de energia desejado. A luz de status repetirá
a configuração de energia selecionada 3 vezes antes de retornar
ao modo de operação normal.
6

CONSIDERAÇÕES
Alguns aspectos a considerar ao instalar Beacons de Localização:
 A altura dos Beacons de localização deve ser prática, com o mínimo de obstruções interferindo com o sinal

3m

3m

FAZER

NÃO FAZER

3m

NÃO FAZER

 Os Beacons devem estar sempre na posição vertical após a instalação

FAZER

NÃO FAZER

NÃO FAZER

NÃO FAZER

LIGANDO O BEACON DE LOCALIZAÇÃO
Após a conclusão da instalação, ligue o Beacon de
localização pressionando o botão liga/desliga.
A luz de status verde acenderá quando estiver ligado.
O dispositivo desligará automaticamente após um
curto período para economizar energia, mas continuará
funcionando quando a luz verde estiver acesa. Pressionar
o botão branco novamente acenderá a luz verde.
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PREPARAR PLANTAS BAIXAS
A equipe de compromisso com o cliente da Blackline Safety gerencia a importação de plantas baixas ou plantas locais para sua conta
Blackline Live.
Para conseguir a melhor versão da sua planta
baixa ou planta local, considere o seguinte:
 Use um formato de imagem editável (PDF, AI
ou EPS) com um fundo transparente
 Assegure-se de que o texto flutuante esteja
contornado em branco
 Use mapas de alta resolução
 Remova imagens não essenciais
 Certifique-se de que os mapas são precisos e
atuais
 Certifique-se de que seu mapa esteja
orientado para o norte ou que o norte esteja
indicado no arquivo

Fundo
transparente
Alta resolução
Preciso e atual
Escritório 1 Escritório 2

Escritório 3

Orientado para
o norte
Texto flutuante
está contornado

Escritório 4

Escritório 5

Área de
espera

Re cepção

Sala dos funcionários

Edifício 1

 Use mapas legíveis e ordenados
 Certifique-se de que os arquivos estão
claramente rotulados

FAZER

Fundo não
transparente
Baixa resolução
Desatualizado
Imagens não
essenciais

Lista de escritórios
Escritório 1 - Ken
Escritório 2 - Jen
Escritório 3 - Carl
Escritório 4 - Jing
Escritório 5 - Bob

Building 1

Não orientado
para o norte
Desordenado
Texto flutuante
não está
contornado

NÃO FAZER

Quando as plantas baixas atendendo os critérios acima, você pode enviá-las para seu
representante de compromisso com o cliente para atualizar sua conta do Blackline Live.
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ADICIONAR INFORMAÇÃO DO BEACON DE LOCALIZAÇÃO AO
BLACKLINE LIVE
Nossa equipe de compromisso com o cliente se certificará de que os Beacons de localização tenham sido colocados em sua conta do
Blackline Live. No entanto, é de sua responsabilidade atualizar a informação dos beacons depois de terem sido colocados em sua instalação.
Após a instalação do beacon:
1. Faça login em sua conta do Blackline Live
2. A partir do menu principal, selecione a
configuração do beacon
3. Adicione a seguinte informação para
cada beacon ativado:
• Nome do Beacon de localização
Um nome fácil que identifique a
localização do beacon (p.ex. Entrada
principal do andar)
•

Endereço do local
O endereço da rua do local em que
o beacon está localizado

•

Latitude e longitude
A localização exata em que o
Beacon de localização está instalado.
O pin do mapa pode ser arrastado
para atualizar automaticamente a
latitude e a longitude

•

Camada
A camada que corresponde à
planta baixa em que esse beacon
está colocado. Se não está usando
planta baixa, selecione sem camada

4. Selecione Salvar
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TESTE DO BEACON DE LOCALIZAÇÃO
Após os Beacons de localização terem sido instalados e colocados no Blackline Live, é recomendável fazer um teste rápido para
assegurar que cada Beacon de localização instalado está funcionando bem.
Para testar o beacon é necessário:
 Um Beacon de localização instalado e ligado
 Um dispositivo de monitoramento da segurança Blackline
 Um celular com conexão à Internet, como um iPhone
ou Android
 Uma conta Blackline Live pré-existente
Para testar se o Beacon de localização está funcionando bem:
1. Faça login na sua conta Blackline Live pelo celular
2. Verifique cada beacon com seu dispositivo de
monitoramento de segurança e seu celular
3. Aguarde cinco segundos para assegurar que o dispositivo
tenha ouvido o novo beacon
4. Selecione o pin do mapa do dispositivo de
monitoramento da página principal do mapa
5. A partir da caixa de informações que surge, certifique-se
de que a informação do beacon corresponde ao beacon
na localização
6. Repita os passos dois a cinco para todos os beacons
instalados
OBSERVAÇÃO: Um dispositivo de teste de sinal de Beacon
de localização está disponível para fornecer uma indicação
auditiva e visual dos sinais de beacon. Para saber mais,
entre em contato com a equipe de Atendimento ao cliente.

5

USANDO G7?
Os dispositivos G7 são capazes de
informar qual beacon você está
escutando e qual a força do sinal.
Para testar beacons com G7:
1. Pressione OK para navegar para
o menu
2. Selecione informação avançada
3. Selecione beacon
4. Selecione o primeiro beacon
da lista para mostrar ID, força e
bateria. Esse é o beacon mais
recente que o G7 escutou
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SUPORTE
SAIBA MAIS
Acesse o site support.BlacklineSafety.com para obter suporte e materiais de treinamento sobre Beacons de localização.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para obter suporte técnico, entre em contato com a nossa equipe de Atendimento ao Cliente.

América do Norte (24 horas)
Ligação grátis: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8h-17h GMT)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)
+1-403-4451-0327 | support@blacklinesafety.com
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INFORMAÇÃO DO BEACON DE LOCALIZAÇÃO
NOME DO EDIFÍCIO

ENDEREÇO FÍSICO
ID DA UNIDADE

www.BlacklineSafety.com

NOME DO BEACON

LOCAL DE COLOCAÇÃO

NÍVEL DE ENERGIA CAMADA

0021/R5/2017-07-28
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