
G7
WWW.DETEKTORY.PL





Zmień reguły gry.

Teoria bezpieczeństwa głosi, że   każdemu wypadkowi można zapobiec. Niestety żyjemy w świecie praktycznym, 
ograniczonym czasem i zasobami. Kluczem jest lepsze wykorzystanie tego, co jest dostępne. Czy w świecie “on-
line” możemy oczekiwać bezpieczeństwa, pozostając praktycznym i ekonomicznym? 

My mówimy tak. Przez dekadę firma Blackline Safety stworzyła technologię, która łączy pracowników. Po raz 
kolejny podnieśliśmy poprzeczkę dla rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i wykrywania gazów.

G7 umożliwia monitoring Twoich pracowników pod kątem bezpieczeństwa i natychmiastowe reagowanie, 
w razie zagrożenia. Urządzenie wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do pokonania kolejnych barier. 
Integrując komunikację, łącząc pracowników w terenie z personelem monitorującym na żywo i automatyzując 
procesy monitorowania bezpieczeństwa, G7 może osiągnąć to co dla innych było niemożliwe. 

Kluczem jest informacja, dzięki której zareagujesz prawidłowo bez względu na scenariusz, z którym masz 
do czynienia. Nie padaj ofiarą przestarzałej technologii i nieefektywnych metod - uzyskaj kontrolę nad 
bezpieczeństwem swojego zespołu dzięki rozwiązaniom Blackline Safety.



W 1980 roku Cody Slater założył BW Technologies. Był kluczowym 
innowatorem na rynku przenośnych detektorów gazu, tworząc pierwszy 
na świecie jednorazowy detektor gazu i Rig Rat - pierwszy w branży 
bezprzewodowy detektor gazu. Cody jest teraz dyrektorem generalnym i 
prezesem Blackline Safety.

Dr John Finbow był założycielem City Technology, największego na świecie 
dostawcy czujników gazów. Na początku Cody i John współpracowali, 
aby wprowadzić na rynek mniejsze i bardziej przystępne detektory gazu.             
Dr Finbow zajmuje obecnie ważną pozycję w Zarządzie Blackline.

Możesz ich nie znać — ale prawdopodobnie używasz ich produktów.



Lider jest “on-line”. 

Wsparcie każdej przełomowej innowacji to silny fundament. 
Nie da się  zastąpić doświadczenia i pasji, więc tak jak 
każdy odnoszący sukcesy zespół, zaczynaliśmy od rekrutacji 
najlepszych ludzi - dążąc do zrewolucjonizowania świata 
bezpieczeństwa.

To nie jest nasz pierwszy raz. Ludzie z Blackline Safety 
opracowywali już wcześniej najbardziej zaawansowane na 
świecie rozwiązania w dziedzinie komunikacji, technologii 
lokalizacji i wykrywania gazów. 

To nie dziesiątki milionów, które zainwestowaliśmy w 
technologię monitorowania bezpieczeństwa, ani ilość 
kawy, która pomogła inspirować nasz zespół. Nie musisz się 
martwić o to, jak zbadaliśmy potrzeby klientów, starannie 
przeanalizowaliśmy doświadczenia użytkowników i 
zintegrowaliśmy nasze odkrycia. 

Chodzi o różnicę, jaką G7 daje Twoim pracownikom, ich 
rodzinom i Twojej firmie.

Blackline Safety został wybrany 
Producentem Roku za wybitne zasługi 
w konkursie Oil and Gas Awards w 2018 
roku. Aby zakwalifikować się do tej 
kategorii, producenci muszą wykazać się 
innowacyjnością i kierować przyjęciem 
swoich produktów i usług przez klientów 
w regionie.

G7 zawiera naszą różnorodną historię w 
projektowaniu i produkcji połączonych 
technologii bezpieczeństwa, 
dostarczając jednocześnie rewolucyjne 
usługi klientom na całym świecie. 



00m 00s 
Pracownik jest narażony 

na 90 ppm siarkowodoru 
(H2S )

Używając G7 

Używając tradycyjnego 
detektora gazów

01m 40s 
Najbliżsi pracownicy z 
aparatem oddechowym zostają 
zadysponowani do zagrożonego 
pracownika

00m 01s 
G7 wysyła 
wysoki alarm 
H2S do portalu 
Blackline Live

00m 01s 
Detektor gazu piszczy i 
błyska, ale w pobliżu nie ma 
nikogo, kto by to usłyszał

01m 20s 
Członkowie zespołu na obszarze 
zagrożonym otrzymują 
powiadomienie głosowe o ewakuacji 
do strefy bezpiecznej

00m 31s 
Nawiązano połączenie 
głosowe z pracownikiem, 
który jest w wyraźnym 
niebezpieczeństwie

00m 02s 
Operator 
otrzymuje wysoki 
alarm 90 ppm 
H2S i lokalizację 
pracownika

00m 015s 
Operator realizuje 
procedurę 
alarmową wg 
wyświetlonego 
protokołu

02m 30s
Pracownik 
uratowany

Był sobie wyciek siarkowodoru...



Każda sekunda się liczy.  

Gdy zdarzy się incydent, zegar zaczyna odliczać - nie przestanie, dopóki nie nadejdzie pomoc. To, co 
dzieje się w tym czasie, jest w Twoich rękach. Jeśli pracownik spadnie z drabiny, zbliża się załamanie 
pogody, nastąpił pożar, wybuch lub wyciek gazu, każda mijająca minuta bez akcji może oznaczać, że 
pracownik nie wróci do domu do swojej rodziny.

G7 daje Ci możliwość kontrolowania czasu. Podczas alarmu zintegrowana łączność komórkowa 2G 
/ 3G łączy pracownika z zespołem monitorującym (operatorem) w czasie rzeczywistym, co oznacza, 
że   żadne wezwanie pomocy już nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi. Portal Blackline pracujący w 
chmurze wyświetla rodzaj alarmu i lokalizację pracownika znajdujacego się w terenie. 

Odpocznij w spokoju wiedząc, że Twój zespół jest w dobrych rękach. Nikt nie zostanie sam.

Znalezienie ciała 
pracownika.

2h 00m 
Pracownik nie 
zgłasza się na 
cykliczną odprawę 
(check-in)

2m 05m 
Kierownik ds. Bezpieczeństwa zauważa 
brak pracownika. Pracownik nie 
odpowiada na wezwania radiowe.

2h 15m 
Pracownicy starają się przeszukać obiekt 
pod kątem zaginionego pracownika. Nie 
znają przyczyny i nie wiedzą o wycieku 
H2S co stwarza dodatkowe zagrożenie.



Pracownik “on-line”. 

Nasza technologia została zaprojektowana, aby uwzględniać każdy 
aspekt twojego programu bezpieczeństwa, bez żadnych “ale”...          
Gdy coś pójdzie źle, najnowocześniejsze narzędzia i technologie 
są w stanie profesjonalnie wykryć zagrożenie i zareagować w jak 
najkrótszym czasie.

Urządzenia G7 stale przesyłają dane sytuacyjne do naszej platformy 
bezpieczeństwa Blackline Live. Stan bezpieczeństwa każdego 
członka zespołu jest widoczny na pierwszy rzut oka i jeśli coś się 
wydarzy, określa dokładnie, gdzie wysłać pomoc i jak przygotować 
ratowników do zdarzenia.

Dzięki w pełni konfigurowalnemu protokołowi reagowania 
awaryjnego wszystkie aspekty są objęte ochroną. Wybierz 
powiadamianie telefoniczne, tekstowe lub e-mailowe w przypadku 
incydentu lub pozwól partnerom Centrum Operacyjnemu Blackline 
(COB) na profesjonalne zarządzanie każdym alertem. Miej zawsze 
kontrolę, nawet jeśli nie możesz tam być fizycznie.

Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, od zarządzania alarmami i stanu 
kalibracji do odczytów gazu w czasie rzeczywistym - wszystko 
aktualizowane na portalu internetowym bezpośrednio z urządzeń 
G7 noszonych przez pracowników. Dzięki konfiguracji urządzeń 
online i automatycznym aktualizacjom bezprzewodowym, Twój 
sprzęt jest zawsze aktualny, bez przestojów.



G7 INSIGHT 

Chcesz, aby Twoi pracownicy byli bezpieczni - nie wymieniaj czujników, 
nie aktualizuj oprogramowania ani nie zgrywaj danych. G7 Insight robi 
to wszystko, więc Ty już nie musisz.

G7 Insight to pierwszy na świecie w pełni zintegrowany program 
detekcji gazów. Zastępując konwencjonalne detektory gazu typu 
„beep-and-flash”, G7 Insight łączy konfigurowalne kartridże czujników 
gazu typu plug-and-play z panelem kontrolnym Blackline Live na żywo 
i z automatycznym raportowaniem. 

Tradycyjne praktyki pozostawiają miejsce na błędy ludzkie i często 
oznaczają, że stan sprzętu jest nieznany w danym momencie. 
Potrzebując zaledwie kilku minut łączności na każdą zmianę, 
G7 Insight automatycznie przekazuje wszystkie dane dotyczące 
wykrywania i zgodności gazu zarejestrowane podczas zmiany w sieci 
bezpieczeństwa Blackline. Efektem końcowym jest bezproblemowe 
raportowanie. Działaj na bieżąco, korzystając z danych z pulpitu 
nawigacyjnego online - szybko zobacz, kto używa sprawnych i 
zgodnych detektorów gazu, a kto nie. 

G7 Insight dostarcza więcej informacji niż jakikolwiek konwencjonalny 
detektor i zapewnia łatwy przegląd - dając pracownikom czas, który 
pozwala skupić się na tym, co ważne, a firmie oszczędności. 



Wiarygodne dane, przydatne wnioski.

Wykorzystując zintegrowaną łączność i zautomatyzowane zbieranie danych, G7 tworzy podstawy optymalizacji wydajności. Nigdy 
przedtem, nie było łatwiej korzystać z informacji, umożliwiających wykrycie potencjalnych zagrożeń. 

G7 gromadzi i przekazuje więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyczna kompilacja przez Blackline Live umożliwia 
łatwy przegląd, dostarczając cennych obserwacji, aby umożliwić szybkie podejmowanie decyzji. Od teraz wiesz w jaki sposób i 
gdzie używany jest sprzęt, gdzie występują zagrożenia, a także łatwo określisz, gdzie detekcja gazów sprawdza się, a gdzie należy 
wprowadzić zmiany.

Blackline Live zawiera panel kontrolny, który w połączeniu z raportami Blackline Analytics zapewnia rzeczywisty widok stanu 
operacyjnego floty urządzeń, umożliwiając efektywne i świadome podejmowanie decyzji. Dzięki G7 ręczne pobieranie danych z 
detektorów, tworzenie pracochłonnych tabel i przeglądanie stosów danych pomiarowych należy już do przeszłości.

Panel kontrolny floty urządzeń Raport użytkowy Mapa incydentów i zagrożeń

Bądź częścią rzeczywistości
 

Reaguj na alarmy od razu gdy wystąpią. Dzięki 
łączności i dopasowanym usługom możesz 
reagować w czasie rzeczywistym.  

Alarmy w czasie rzeczywistym 
Monitoring 
Alarmowa komunikacja głosowa 
Komunikacja Push-to-talk NEW

Możliwość połączenia się z zespołem 
monitorującym na żywo oznacza, że   ktoś 
zawsze odpowie na wezwanie pomocy. 

To najważniejsza różnica między ratunkiem, a...







Maksymalizuj czas użytkowania.

G7 ma wyjątkową modułową budowę z pierwszymi w branży kartridżami typu plug-and-play. Cztery opcje 
kartridża do wyboru pozwalają dostosować urządzenie do różnych potrzeb w zakresie detekcji gazu lub 
zwykłego monitoringu pracownika. 

Trzymaj swoje urządzenia w terenie, gdzie potrzebują ich Twoi pracownicy. Kartridże są wymienialne i 
eliminują przestoje, zapewniając bezproblemowe wykrywanie gazu i monitorowanie bezpieczeństwa przy 
minimalizacji kosztów serwisu. Jeśli czujnik ulegnie awarii lub zużyje się, po prostu wymień kartridż na 
nowy w ciągu kilku sekund. Kartridże są objęte dożywotnią gwarancją zgodnie z planem użytkowym. 

Przyszłościowa inwestycja - wersję urządzenia G7 możesz dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb 
- bez detekcji, z jednym sensorem, czy z wieloma sensorami.      
Potrzebujesz pompki zasysajacej lub wersji 5 gazowej?  Też mamy. 

Sprytne rozwiązania dla wejścia w 
przestrzeń zamkniętą i lokalizacji 
wycieków
 

Najnowszy kartridż w ofercie, wyposażony jest 
w najmniejszą zintegrowaną pompę na świecie. 
Po zainstalowaniu na G7 unikatowy układ 
pompy zapewnia monitorowanie przepływu 
widoczne na ekranie podczas gdy tradycyjne 
mierniki wskazują tylko czy pompka pracuje.

Użytkownicy mogą przełączać się między 
trybami konfiguracji pompy i dyfuzyjnym - w 
tym trybami wejścia w przestrzeń zamkniętą 
lub lokalizacji wycieku - bez zmiany sprzętu. 

Dzięki wbudowanej technologii lokalizacji 
GPS, każde wejście do przestrzeni zamkniętej 
i sprawdzenie szczelności jest lokalizacją 
oznaczoną do recenzji w Blackline Live. Od 
teraz wiesz, kto wykonał czynność, jak długo to 
trwało i jakie były odczyty.  

Dostępne sensory

 ■ Amoniak (NH3)
 ■ Amoniak wysoki zakres (NH3)
 ■ Ditlenek węgla (CO2)
 ■ Tlenek węgla (CO)
 ■ Tlenek węgla wysoki zakres (CO) 
 ■ Tlenek węgla odporny na wodór (CO-H)
 ■ Chlor (Cl2)
 ■ Ditlenek chloru (ClO2)

 ■ Gazy wybuchowe (LEL-podczerwony)
 ■ CO+H2S (COSH)
 ■ Wodór (H2)
 ■ Siarkowodór (H2S)
 ■ Cyjanowodór (HCN)
 ■ Tlen (O2)
 ■ Ditlenek Siarki (SO2)
 ■ Lotne Związki Organiczne LZO (PID)

Kartridź standardowy 

bez detekcji

Kartridż jednogazowy Kartridż wielogazowy Kartridż wielogazowy z 

pompką



Zautomatyzowana wydajność.

Bezpieczeństwo i wydajność są integralną częścią zrównoważonego 
rozwoju każdej firmy. Gdy oba są zoptymalizowane, firmy rozwijają się. G7 
to usprawnienie działań zespołów w realnym świecie poprzez łączność i 
gromadzenie danych w czasie rzeczywistym.

 § Szybko sprawdź, czy zespoły są tam, gdzie powinny być, co robią i czy 
istnieją grupy lub osoby, które mogą korzystać z dalszych instrukcji 

 § Uzyskaj pełną kontrolę nad programem wykrywania gazu, zautomatyzuj 
konfigurację sprzętu i z łatwością korzystaj z danych 

 § Wykorzystaj dane do optymalizacji. G7 zapewnia bezpieczeństwo i 
wydajność

 
Push-to-talk

Aby zarządzać zadaniami i dotrzymywać terminów, zespoły muszą być w 
stanie rozmawiać ze sobą przez całą zmianę bez przerywania pracy. Nasza 
nowa funkcja push-to-talk zapewnia dwukierunkową funkcjonalność 
podobną do walkie-talkie zintegrowaną bezpośrednio z G7, ale praktycznie 
nie ograniczoną zasięgiem. Za naciśnięciem przycisku członkowie zespołu 
mogą komunikować się z innymi w czasie rzeczywistym. Praca nie musi 
się kończyć, aby koordynować działania i zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim. 

Co najważniejsze, nowa opcja eliminuje potrzebę utrzymywania wielu 
urządzeń komunikacyjnych i bezpieczeństwa. Jest to szczególnie opłacalne 
w strefach zagrożenia wybuchem.

Optymalizacja
 

Firmy znajdują się pod większą presją 
aby pracować wydajniej i robić więcej za 
mniej, niż kiedykolwiek wcześniej. G7 z 
Blackline Live i nasz interaktywny raport 
zwrotny dają wszystkie odpowiedzi w 
prostym, zintegrowanym rozwiązaniu.

G7 nie tylko usprawnia Twój program 
detekcji gazów, ale także zapewnia 
pełen obraz rzeczywistości. 

Łatwo analizuj ruch w obrębie strefy, 
porównuj grupy i identyfikuj niewydajne 
obszary. Przez cały czas jesteś w stanie 
zareagować na każde zdarzenie w 
dowolnym momencie. 

Powiadomienie o ewakuacji? 

Z G7 to takie proste.





 § Personalny monitor bezpieczeństwa “on-line” 
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 § Dwukierunkowe wiadomości tekstowe 

 § Alarmowa komunikacja głosowa

 § Alarmy: bezruchu, upadku, braku zgłoszenia 
“check-in”

 § Alarm SOS

 § Alarmy grupowe (np. ewakuacja)

 § Lokalizacja GPS

 § Lokalizacja wewnątrzbudynkowa

 § (opcja) komunikacja Push-to-talk

 § Zawiera te same funkcje co G7 Standard

 § Detekcja 1 gazu:  
CO, wys.zakres CO, CO2, Cl2, ClO2, H2, H2S, HCN, 
NH3, wys.zakres NH3, O2, PID, SO2

 § Po zużyciu Blackline wymienia kartridż w 
ramach planu użytkowego

 § Gwarancja na sensory gazów

 § Zawiera te same funkcje co G7 Standard

 § Detekcja do 4(5) gazów: CO, wys.zakres CO, 
CO-H, CO2, (dwugazowy COSH), Cl2, ClO2, H2, 
H2S, HCN, LEL-IR, NH3, wys.zakres NH3, O2, PID, 
SO2

 § Po zużyciu Blackline wymienia kartridż w 
ramach planu użytkowego

 § Gwarancja na sensory gazów

 § Zawiera te same funkcje co G7 Standard

 § Detekcja do 4(5) gazów: CO, wys.zakres CO, 
CO-H, CO2, (dwugazowy COSH), Cl2, ClO2, H2, 
H2S, HCN, LEL-IR, NH3, wys.zakres NH3, O2, PID, 
SO2

 § Wbudowana pompka zasysająca

 § Po zużyciu Blackline wymienia kartridż w 
ramach planu użytkowego

 § Gwarancja na sensory gazów

G7c 
MULTI-GAS DIFFUSION

G7c 
MULTI-GAS PUMP

G7c 
SINGLE-GAS

G7c 
STANDARD

Poznaj G7c.



 § Niedroga i prosta w użyciu 

 § Kalibracje i testy zarządzane przez interfejs 
G7 i intuicyjne menu

 § Dane kalibracji i testów są przekazywane do 
sieci Blackline za pośrednictwem G7

 § Obsługuje G7 w wersjach: jednogazowej, 
wielogazowej i wielogazowej z pompką

 § Konfiguracje G7 są automatycznie 
implementowane gdy G7 jest kalibrowany 
lub testowany

 § Nie wymaga podłączenia przewodowego 
do sieci Ethernet lub Internet. (Komunikacja 
bezprzewodowa dzięki G7)

 § Kompaktow, bezprzewodowy nadajnik sygnału 
pozycjonującego z własnym zasilaniem 

 § Idealny do użytku w obszarach, w których GPS może 
być niedostępny (np. wewnątrz budynków)

 § Beacon emituje unikalny numer identyfikacyjny, 
który jest odbierany przez pobliskie urządzenia G7

 § Lokalizację sygnału nawigacyjnego (Beacona) można 
zapisywać na planach pięter lub stref, nanoszonych 
na mapę w Blackline Live, zapewniając lokalziację 
wewnątrz budynków

 § Precyzyjne pozycjonowanie zapewnia najszybszą 
reakcję awaryjną - czas nie jest marnowany na 
przeszukiwanie rozległych obszarów

 § Monitoring wszystkich urządzeń za pomocą 
jednego, łatwego w obsłudze portalu 
hostowanego w chmurze

 § Lokalizacja pracowników na mapie na żywo

 § Zdalna konfiguracja urządzeń

 § Zdalne automatyczne aktualizacje

 § Różne poziomy dostępu i przydzielanie 
uprawnień

 § Panel kontrolny stanu urządzeń i systemu

 § Automatyczne gromadzenie danych i 
kompliacja przejrzystych raportów Blackline 
Analytics 

BLACKLINE LIVE G7 DOCK (STACJA DOKUJĄCA)

Poznaj jego przyjaciół.

REFLEKTOR BEACON



Specyfikacja.
Standard G7 Funkcje Alarmowe
Czujnik upadku i bezruchu: trójosiowy akcelerometr i 
żyroskop, specjalny algorytm, konfigurowalna czułość 
i czas bezruchu
Alarm SOS: odciągnięcie czerwonej klapki
Cichy alarm SOS: ~3sek. wciśnięcie czerwonej klapki
Niski stan baterii: konfigurowalny poziom 
Cykliczne zgłoszenia “ check-in”: konfigurowalny czas 
(30 – 180 min, lub bez), automatyczne podczas jazdy

Dodatkowe Funkcje Kartridża Detekcji 
Poniżej zakresu
Powyżej zakresu
Średnia ważona (TWA)(NDS)
Średnia ważona krótkoterminowa (STEL)(NDSCh)
Wysoki alarm gazowy
Niski alarm gazowy
Powiadomienie o kalibracji i teście funkcjonalnym
Błąd kalibracji i testu funkcjonalnego

Wymiary & Waga
G7 standard
Wymiary: 64 mm x 124 mm x 27 mm
Waga: 162 g

G7 jednogazowy
Wymiary: 64 mm x 128 mm x 27 mm 
Waga: 167 g

G7 wielogazowy
Wymiary: 66 mm x 150 mm x 27 mm
Waga: 192 g

G7 wielogazowy z pompką
Wymiary: 66 mm x 151 mm x 38.5 mm
Waga: 238 g

Portal Blackline Live
Aplikacja do monitorowania bezpieczeństwa hostowana 
w chmurze, dostosowywalna do wymagań klienta. 
Obejmuje mapę na żywo, książkę adresową pracowników, 
funkcje użytkowników, zarządzanie alertami, konfiguracje 
urządzeń, ustawienia alertów i raportowanie.

Bezprzewodowe Aktualizacje
Zmiany konfiguracji: Tak 
Aktualizacje (FOTA): Tak
 
Ekran i Interfejs
Wyświetlacz LCD 168x144 piksele z podświetleniem, trzy-
przyciskowa klawiatura menu, przycisk zasilania (włączanie 
/ wyłączanie), przycisk alarmowy (zgłoszenie “check-in” / 
cichy SOS), klapka SOS
 
Powiadomienia użytkownika
Zielony LED SureSafe®: mrugający (zasilanie),  
stały (połączenie)
Żółte górne i przednie LED: żółty alarm oczekujący i 
ostrzegawczy
Czerwone górne i przednie LED: alarm zgłoszony
Niebieskie LiveResponse™ górne i przednie LED: 
potwierdzenie odbioru alarmu przez operatora
Wskaźniki alarmowe: dźwiękowy, świetlny i wibracyjny
Alarm dźwiękowy: ~95 dB @ 30 cm  
Połączenia głosowe: tryb telefoniczny i głosnomówiący 

G7c Łączność Bezprzewodowa
Pokrycie: 100 krajów, 200 operatorów
Amerykja Północna: 2G/3G, GSM 850 MHz, PCS 1900 MHz, 
3G UMTS pasmo 2, 5 i 6
Międzynarodowe: 2G/3G, E-GSM 900 MHz, DSC 1800 MHz, 
3G UMTS pasmo 1 i 8 
Antena: wewnętrzna

Technologia Lokalizacji
GPS: 48-kanałowy wysokiej czułości
Wspomaganie-GPS: Tak (model G7c)
GPS Dokładność: ~5 m na zewnątrz 
Loklalizacja wewnątrzbudynkowa: Blackline Safety Beacon 
Częstotliwość aktualizacji lokalizacji: G7c 5 min
 
Zasilanie i baterie
Akumulator litowo-jonowy: 1100 mAh Li-ion
Czas pracy na baterii: 18 godzin przy 20°C i normalnym 
użytkowaniu
Czas ładowania: 4 godziny 

Zatwierdzenia
G7c: SAR, RoHS, CE, RCM
Unit ID: 3567xxxxxx
FCC ID: XPY1CGM5NNN | IC ID: 8595A-1CGM5NNN
Zawiera FCC ID: XPY1CGM5NNN, IC: 8595A-1CGM5NNN
OR
Unit ID 3566xxxxxx
Zawiera FCC ID: XPY1CGM5NNN, IC: 8595A-1CGM5NNN
Kanada i USA: Class I Division 1 Gr A, B, C, D T4;
Class I Zone 0 AEx da ia IIC T4; Ex da ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga 

LEL: CSA C22.2 No. 152; ISA 12.13.01

Warunki zewnętrzne
Temperatura przechowywania: -30°C to 55°C
Temperatura pracy: -20°C to 55°C
Temperatura ładowania: 0°C to 45°C 
Stopień ochrony: IP67

Gwarancja
G7: 2 lata zgodnie z warunkami Blackline
Kartridże: dożywotnia zgodnie z planem użytkowym

II 1 G

Gaz Typ sensora Zakres Rozdzielczość

Amoniak (NH3) Elektrochemiczny 0–100 ppm 0.1 ppm

Amoniak wysoki zakres (NH3) Elektrochemiczny 0–500 ppm 1 ppm

Tlenek węgla (CO) Elektrochemiczny 0–500 ppm 1 ppm

Tlenek wegla wysoki zakres (CO) Elektrochemiczny 0–2000 ppm 5 ppm

Tlenek wegla odporny na wodór (CO-H) Elektrochemiczny 0–500 ppm 1 ppm

Ditlenek węgla (CO2) Podczerwony NDIR 0–50,000 ppm 50 ppm

Chlor (Cl2) Elektrochemiczny 0–20 ppm 0.1 ppm

Ditlenek chloru (ClO2) Elektrochemiczny 0-2 ppm 0.01 ppm

Dwugazowy (CO+ H2S) COSH Elektrochemiczny 0–500 ppm CO
0–100 ppm H2S

1 ppm CO
0.1 ppm H2S

Wodór (H2) Elektrochemiczny 0–40,000 ppm 1% LEL (400 ppm)

Cyjanowodór (HCN) Elektrochemiczny 0–30 ppm 0.1 ppm

Siarkowodór (H2S) Elektrochemiczny 0–100 ppm 0.1 ppm

Siarkowodór wysoki zakres (H2S) Elektrochemiczny 0-500 ppm 0.5 ppm

Gazy wybuchowe (LEL) Podczerwony NDIR 0–100% LEL 1% LEL

Tlen (O2) Elektorchemiczny 
pompowany

0–25% vol 0.1% vol

Lotne Związki Organiczne (LZO) Fotojonizacyjny PID 0–6,000 ppm 0.1 ppm (0–100 ppm), 2 
ppm (100–6,000 ppm)

Ditlenek siarki (SO2) Elektrochemiczny 0–100 ppm 0.1 ppm

Specyfikacja sensorów gazów

Zastrzegamy możliwość zmiany parametrów
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