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Szybciej
• Szybsze przemieszczanie się po obiekcie
• Szybsze testy czujek
• Łatwiejsze testowanie trudniej 

dostępnych czujek

Prościej
• 15% lżejszy niż Solo 330 - łatwiejsze 

poruszanie się po obiekcie
• Mniejsze rozmiary - łatwiej dotrzeć do 

trudno dostępnych czujek
• Automatyczne podświetlenie LED 

- proste testowanie w ciemnych 
pomieszczeniach

Czyściej
• Tryb oczyszczania - zapobiega ponow-

nym alarmom 
• Dozowanie dymu na żądanie - mniejsze 

straty czynnika i ochrona środowiska
• Pojemnik o niskim ciśnieniu - brak 

szkodliwych dla środowiska gazów 

cieplarnianych

Jako liderzy rynku z 30-letnim doświadczeniem, rozumiemy potrzebę posiada-
nia pewnych rozwiązań do testowania czujek nadążających za rozwojem technologicz-
nym - bez naruszania standardów ustanowionych przez dotychczasowe rozwiązania.

Solo 365 w pełni odpowiada tej potrzebie - jest lżejszy, szybszy w testowaniu, 
sprawdzi się w większej ilości aplikacji i zapobiega nadmiernemu dozowaniu czynnika 
eliminując ryzyko zanieczyszczenia czujki.

Nowa metoda generowania dymu wynosi Solo - najbardziej zaufaną markę 
w branży - na nowy poziom. Solo 365 oferuje wszystko to, czego od tej marki ocze-
kuje odbiorca oraz łączy najnowszą technologię (niskociśnieniowe zasobniki) z niewielki-
mi rozmiarami i nowoczesnym designem.

Zaprojektowany aby być kompatybilnym z rosnącą ilością skomp-
likowanych czujek, Solo 365 pozbywa się również problemów prawnych związanych 
z wysokociśnieniowymi pojemnikami z aerozolami.



Codzienne użytkowanieCechy urządzenia

Więcej sprawdzonych czujek Więcej aplikacji

Zbudowany w oparciu o jakość, z jakiej znana jest 
marka Solo, tester Solo 365 został zaprojektowany 
aby wytrzymać trudy codziennego użytkowania 
oferując jednocześnie korzyści dla użytkownika 
niedostępne u konkurencji. 
 
•  Zaprojektowany do częstego codziennego 

użytkowania
•  Kompatybilny z tyczkami Solo
•  Używa wymiennych elementów eksploatacyj-
    nych - brak konieczności serwisu
•  Łatwiejsza obsługa - 15% lżejszy od tradycyjnego 

testera na aerozole

Dym testujący
•  Wyeliminowane ryzyko zanieczyszczenia
•  Łatwa obsługa, transport i składowanie
•  Zgodny z najnowszymi regulacjami prawnymi
•  Kontrolowane dozowanie z użyciem 
 wymiennych zasobników

Główne funkcje urządzenia
•  “Auto Start” - czujnik zbliżeniowy automatycznie 

inicjuje test
•  “Opóźniony start” - dla niestandardowych 
 czujek i detektorów zasysających
•  Elastyczna głowica - łatwe testowanie 
 trudnodostępnych czujek
•  Auto podświetlenie LED - do testów w 
 ciemnych pomieszczeniach
•  Tryb oczyszczania - eliminuje ponowne alarmy

Technologia czujek dymu ciągle 
się zmienia, co może spowodować 
kłopoty z tradycyjnymi testerami. 
Solo 365 rozwiązuje ten problem:

• Kompatybilny z wszystkimi 
czujkami dymu

• Zatwierdzony przez świa-
towych producentów czujek

• Małe rozmiary ułatwiają tes-
towanie trudno dostępnych 
czujek

Solo 365 nadaje się do użycia 
w wielu rodzajach obiektów ze 
względu na:

• Niewielkich rozmiarów design 
ułatwiający dotarcie do 

      wąskich przestrzeni
• Lępszą wydajność w niskich 

temperaturach
• Automatyczne podświetlenie 

LED do testów w ciemnych 
pomieszczeniach

• Możliwość testowania 
       systemów zasysających

Więcej testów

Solo 365 generuje dym na pojedyncze 
żądanie - bez potrzeby użytkowania 
aerozoli w pojemnikach pod 
ciśnieniem:

• Szybsza aktywacja czujki
• Nie powoduje ponownych 

alarmów
• Minimalne straty czynnika 
       testującego

Przezroczysty 
kielich - możliwość 
podglądu testowanej 
czujki

Dysza 
wylotowa 
dymu

Czujnik 
zbliżeniowy 
(aktywacja, 
zatrzymanie 
dozowania 
dymu)

Automatyczne 
podświetlenie 
LED - do testów 
w ciemnych 
pomieszczeniach

Wlot powietrza

Diody LED 
statusu testera

Włącznik 
zasilania

Dioda LED stanu 
generatora dymu 

Dioda LED 
stanu zasobnika 
dymu 

Dioda LED 
stanu baterii 

Przycisk opóźnionego 
startu/dozowania ręcznego 
dla niestandardowych 
detektorów i systemów 
zasysających



Dystrybutor w Polsce: ADI Global Distribution
tel.: +48 91 485 40 60...68 | sales.pl@adiglobal.com | www.adiglobal.com/pl
ADI jest marką handlową firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Funkcje bezpieczeństwa

Cechy funkcjonalne

Zasilanie

Zakres temperatur pracy

Zakres wilgotności pracy

Temperatura przechowywania

Czas ładowania akumulatora

Waga (łącznie z baterią, generatorem i zasobnikiem dymu)

Wymiary (Wysokość wraz z rączką, szerokość, średnica)

Tester optycznych czujek dymu Solo 365
Zawiera: 1x Solo ES3 zasobnik dymu, 1x Solo 370 bateria 
litowo-jonowa, 1x Solo 371 generator dymu

Prosimy o kontakt w sprawie dostępności testerów 
Solo 365 oraz części zamiennych 

Wymiary (Wysokość bez rączki, szerokość, średnica)

Zasobnik dymu 12 szt.

Zasobnik dymu 1 szt.

Wymiary z kielichem w pozycji normalnej pracy

Akumulator litowo-jonowy

Wymiary kielicha (średnica x wysokość)

Generator dymu

Wymiary opakowania

Wilgotność przechowywania

 - Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe baterii
 - Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu urządzenia
 - Automatyczne wyłączenie dozowania dymu po 2 minutach testu
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia po 10 minutach bezczynności

 - Kolorowe diody LED wskazujące status urządzenia
 - Czujnik zbliżeniowy uruchamia test
 - Obsługa czujek o średnicy do 110 mm
 - Podawanie dymu w sekwencji 5 sekund włącz / 5 sekund wyłącz

Akumulator litowo-jonowy 3,63 V / 9,5 Wh, 
złącze ładowania przez USB

+5 °C do 45 °C 

0 to 85 % RH bez kondensacji

-10 °C do 50 °C

ok. 2 godziny

860 g

420 x 190 x 110 mm 

SOLO365-001

295 x 190 x 110 mm

ES3-12PACK-001

ES3-001

260 x 190 x 150 mm

SOLO370-001

150 x 85 mm

SOLO371-001

130 x 525 x 230 mm

0 do 90 % RH bez kondensacji 
(do +35 °C)

Parametry techniczne

Informacja o zamówieniach

W związku ze stałym doskonaleniem naszych produktów, szczegóły techniczne produktów prezentowanych w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez 
uprzedniej informacji. Wszystkie dane tu zawarte są uznane za prawidłowe w momencie publikacji. Dołożyliśmy wszelkich starań aby zawarte informacje były 
jak najbardziej precyzyjne, niemniej nie mogą one być podstawą gwarancji, umów handlowych i innych działań prawnych podejmowanych wobec producenta.
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