
Startgids

G7 DOCK



Het G7 Dock is Blackline’s oplossing voor 
kalibratie van gassensors, bumptesten en het 
laden van de G7. Het ondersteunt zowel G7c als 
G7x toestellen met single-gas, multigas diffusie of 
multigas pompcartridges. 

Gewoon de G7 inbrengen en het G7 Dock doet 
de rest. Het laadt automatisch de G7 op en 
plaatst het in een test-ready modus om valse 
alarmen te elimineren. 

Het G7 Dock helpt u om volledig te voldoen aan 
het kalibratie- en bumptestbeleid van uw firma, 
zodat u zich altijd veilig voelt.  
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CONFIGURATIE GASINLAAT
 
Het G7 Dock is uitgerust met een Gas Out-
uitlaat en 4 gasinlaten. De inlaten zijn voor u 
voorgeprogrammeerd.

Wijzigingen aan de inlaatconfiguratie van de G7 Dock 
kunnen worden uitgevoerd via het configuratieprofiel 
van uw G7 Dock, op de Dock pagina op Blackline Live.

De activatiecode op de achterkant van het Dock kan 
worden gebruikt om het uit de lijst te identificeren. Als 
u problemen heeft om toegang te krijgen tot deze 
pagina of om het G7 Dock in Blackline Live te vinden, 
neem dan contact op met ons Klantenserviceteam.

Gas Out-uitlaat
Aan de achterkant van het G7 Dock is de Gas Out-
uitlaat de connector helemaal aan de linkerkant 
van het dock. Het wordt gebruikt om gekalibreerd 
gas over te brengen naar een veilige uitlaatlocatie. 

OPMERKING: Sluit nooit gas aan op Gas Out-uitlaat. 



De volgende drie inlaten (rechts van de Gas 
Out-uitlaat) zijn zodanig geconfigureerd dat ze 
door u geselecteerde gassen en gasmengsels 
ondersteunen. De onderstaande tabel toont een 
voorbeeld van een configuratie met en zonder 
Chloor (Cl2). 

OPMERKING: Voor G7 Dock met serienummers 
beginnend met 8247 en hoger werd inlaat 1 
geoptimaliseerd voor gebruik met reactieve gassen 
zoals Chloor (Cl2). 
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MULTIGAS COMBINATIE

WATERSTOFSULFIDE 25 PPM

KOOLSTOFMONOXIDE 100 PPM

METHAAN 50% LEL
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ZWAVELDIOXIDE (SO2) ZWAVELDIOXIDE 10 PPM



Bezoek support.BlacklineSafety.com om de 
technische handleiding te downloaden met de 
beschrijving van hoe u uw toestel moet gebruiken 
en configureren en voor gedetailleerde specificaties.   

KLANTENSERVICE
Voor technische ondersteuning, neem contact op 
met ons Klantenserviceteam. 

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

Verenigd Koninkrijk (08.00-17.00 uur GMT) 
+44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com

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

Inlaat 4 - Spoelen
Deze inlaat voert zuivere lucht aan om residueel 
gas uit uw G7 Dock te verwijderen. Bij gebruik van 
het dock in stoffige of vochtige omgevingen kunt 
u het optionele dock filteronderdeel bevestigen 
dat meegeleverd is.

OPMERKING: Als u Chloor gebruikt met het G7 
Dock, moet u een debietregelaar (ACC-DFR-V) 
en een slang met teflonbekleding  
(ACC-FEP-T2) gebruiken, beide beschikbaar  
via ons Klantenserviceteam.



AANSLUITEN OP GAS

Het aansluiten van het G7 Dock op de 
gascilinder gebeurt met gebruik van slangen 
en snelkoppelingen. Om de snelkoppelingen te 
bevestigen aan het G7 Dock:

1. Lijn de uiteinden van de snelkoppelingen met 
elkaar uit

2. Draai rechtsom totdat het vast op zijn plaats klikt

3. Zorg ervoor dat het andere uiteinde van de 
slang is aangesloten op een debietregelaar op 
de gascilinder

1 2



HOE HET G7 DOCK WERKT

Inschakelen
Steek de stroomkabel in de aansluiting aan de 
onderkant van het G7 Dock. Voer de kabel doorheen 
de uitsparing in de bodem zodat het dock plat op 
een tafelblad kan liggen of aan een muur kan worden 
bevestigd.

Wanneer het aangesloten is, gaat het groene lampje 
bij de laadclip branden om aan te geven dat er 
stroom is.

Openen van het G7 Dock deksel
Om het deksel van het dock te openen, druk de twee 
rode lipjes naar binnen, en het deksel van het dock zal 
openspringen. 



HET G7 TOESTEL IN HET G7 DOCK PLAATSEN

1. Schuif het G7 toestel 
schuin in de laadclip 
van het dock - zorg 
ervoor dat de laadclips 
van beide toestellen 
verbonden zijn.

Voor bumptesten, kalibratie en om op te laden, 
moet de G7 op de juiste manier in de G7 Dock 
worden geplaatst. Om dit te doen:

2. Houd de laadclips 
aangesloten, leg de 
G7 neer in het dock 
en druk naar beneden 
totdat het op zijn  
plaats klikt.

3. Sluit het deksel van het 
G7 Dock en druk stevig 
naar beneden totdat 
de vergrendelingslipjes 
aan beide kanten op 
hun plaats klikken.



MULTI-DOCK OPSTELLING

Meerdere G7 Docks kunnen worden aangesloten 
op een single-gascilinder met gebruik van 
slangen, controlekleppen en T-connectors voor 
situaties waarbij meerdere G7 toestellen kalibratie 
en bumptesten vereisen. Een gascilinder kan tot 
vijf G7 Docks tegelijk ondersteunen.

Een multi-dock opstellingskit kan worden 
gevraagd aan Blackline en bevat een multi-dock 
gids met meer informatie.

InlaatlijnGas out-uitlaatlijn



ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

Hoe draag ik zorg voor mijn G7 Dock?
Om ervoor te zorgen dat het G7 Dock in operationele 
toestand is, controleert u het volgende:

 � De gaskleppen in het deksel van het G7 Dock zijn 
makkelijk te bewegen en zijn vrij van vuil

 � De gasinlaten en de uitlaat zijn vrij van vuil

 � De laadclip is vrij van vuil

Om het G7 Dock te reinigen, sluit de stroom af en wrijf schoon 
met een vochtige doek. Gebruik geen spray onder druk of 
reinigingsmiddelen. Voor de beste prestaties moet het G7 
Dock worden gebruikt in een droge en stofvrije omgeving.

Waarom zegt de G7 me om het deksel te sluiten 
terwijl ik het al heb gesloten?
Als het toestel aangeeft dat u het deksel moet sluiten, 
is het waarschijnlijk dat het deksel niet goed gesloten is. 
Zorg ervoor dat u het deksel aan beide kanten stevig naar 
beneden 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 het G7 Dock is 
geplaatst, kan het zijn dat het niet goed aangesloten is op 
het dock, of dat het dock mogelijk niet is aangesloten op 
een stroombron. Probeer uw toestel opnieuw in het G7 
Dock te plaatsen en kijk na of het Dock aangesloten is op 
een stroombron.



Waarom mislukken mijn kalibraties en 
bumptesten?
Kalibraties en bumptesten kunnen mislukken 
wanneer er niet genoeg gas de sensors bereikt. Om 
ervoor te zorgen dat er gas vanuit de gascilinder 
naar het G7 Dock stroomt, controleer of:

 � Er geen knikken of plooien in de slang zijn

 � De meter op de gascilinder aangeeft dat er 
gas is

 � De gascilinder een debietregelaar gebruikt

 � De snelkoppelingen correct zijn aangesloten 
op het G7 Dock

 � De gasconcentraties in de gascilinder 
overeenstemmen met de configuraties van 
het dock

Als het G7 Dock nog steeds niet correct werkt, 
neem dan contact op met Klantenserviceteam.


