
solodetectortesters
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Tyczki oraz testery Solo są dostępne w wygodnych 
i ekonomicznych zestawach.

Użytkownik może dopasować zawartość zestawu do swoich
potrzeb - patrz tabelka poniżej.

Zestawy Solo

LIT1078-4

Jeden system testujący.
 asortyment narzędzi.Kompletny
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  *Używa aerozol testowy do czujek dymu  A3 Solo
**Używa aerozol testowy do czujek CO  C3Solo

 Solo™

Model

100

101

108

200

330

332

A3

C3

A7

423

424

461-1

Tyczka teleskopowa

Przedłużka tyczki teleskopowej

Tyczka teleskopowa

Uniwersalny ściągacz czujek

Tester czujek

Tester czujek

Aerozol testowy do cz. dymu

Aerozol testowy do czujek CO

Środek do czyszczenia czujek

Tester czujek temperatury

Tester czujek temperatury

Tester czujek temperatury

Nazwa

Od 1.26m do 4.50m w 4 sekcjach, dostęp do czujek na wysokości do 6.00m

długość 1.13m

Od 1.27m do 2.20m w 2 sekcjach, dostęp do czujek na wysokości do  4.00m

Do czujek o średnicy od 65mm do 110mm

Do testowania czujek o średnicy do 100mm

Do testowania czujek o średnicy do 177mm

Pojemnik 250ml (do użytku razem z testerem  330/332)Solo

Pojemnik zawiera 4l skompresowanego CO (do użytku razem z testerem  330/332)Solo

Pojemnik 250ml (tylko do użytku ręcznego - w celu dostępu do czujki użyj ściągacz  )Solo 200

Zasilanie sieciowe 110V AC

Zasilanie sieciowe 230V AC

Bezprzewodowy (zawiera 1x bateria  770 i 1x ładowarka  727)Solo Solo

Opis

Solo Karta doboru produktów

610 Torba transportowa Do transportu testerów Solo, baterii, ładowarek i pojemników z aerozolami testowymi

727 Szybka ładowarka Do użytku z testerem czujek temperatury  461 oraz baterią  770 Solo Solo

770 Bateria Akumulator wielokrotnego ładowania do użytku z testerem  461 / 461-1Solo www.detector .comtesters
info@detectortesters.com www. -tester.comsolo

Zestawy Solo

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.

www. -tester.comsolo

CZUJKI 
DYMU*

CZUJKI
TEMP.

CZUJKI
CO**

6.0m

8.2m

6.0m

6.0m

9.3m

Wysokość 
montażu 

czujki
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 Solo™

Model

808

809

810

811

812

814

822 / 822-1

823 / 823-1

Solo 200
Ściągacz

czujek

Solo 610
Torba 
transp.

Solo 330
Tester cz. 

dymu

Solo 461
Tester cz. 

temp.

Solo 424
Tester cz. 

temp. 230V

Solo 100
Tyczka 

teleskop.

Solo 101
Przedłużka

tyczki

Solo 108
Tyczka

teleskop.

4.0m

6.0m

2.5m

1m

2m

3m

4m

5m

6m/20ft

7m

8m

9m/30ft

Solo 330
Tester czujek

dymu i CO

Solo 461
Bezprzewodowy

tester czujek
temperatury

Solo 200
Uniwersalny 

ściągacz czujek

Solo 101

Solo 101

Solo 101

Solo 100

Solo108

solo
detectortesters

®

Solo 610 Torba transportowa

Solo C3
Aerozol 
testowy

do czujek CO

Solo A3
Aerozol 
testowy

do czujek 
dymu

Solo A7
Środek do

czyszczenia

Solo 423/4
Tester czujek
temperatury

zasilany sieciowo

Produkty Solo

(x2)

(x3)

*Solo A3 oraz Solo A7 zawierają gaz HFC 134a

461 Tester czujek temperatury Bezprzewodowy (zawiera 2x bateria  770 i 1x ładowarka  727)Solo Solo

UWAGI: 
Solo 822 / 823 - zestaw zawiera dwie baterie Solo.

 822-1 / 823-1 - zestaw zawiera jedną baterię Solo.Solo



Kompletna oferta urządzeń do testowania
punktowych czujek dymu, ciepła i CO.

Normy i standardy międzynarodowe wymagają 
przeprowadzania regularnych testów funkcjonalnych
symulujących przepływ dymu przez komorę czujki
punktowej. Solo 330 jest najpopularniejszym
urządzeniem do realizacji tego typu testów.
Głowica o dużej średnicy zapewnia maksymalną 
kompatybilność z wieloma typami czujek 
punktowych, a mimo to jej wymiary nie
przeszkadzają w wygodnym użytkowaniu testera.

- Spełnia normę UL.,
- zatwierdzony przez wiodących producentów czujek,
- specjalna konstrukcja i silikonowa membrana
  oszczędzają gaz testowy,
- solidne wykonanie, wytrzymały w trudnych warunkach 
  pracy,
- mechanizm sprężynowy dla efektywnego
  i ekonomicznego dozowania aerozolu,
- przezroczysta obudowa - możliwość obserwacji diody 
  LED czujki podczas jej testowania,
- uniwersalność - pasuje do większości czujek,
- zaprojektowany do użytkowania na dużych wysokościach 
  i pod różnymi kątami

Solo 330 - Tester czujek optycznych i CO

Testowanie czujek dymu i CO

Solo 332
Tester do czujek
o większej
średnicy

Wybór profesjonalistów - Solo A3 to w pełni syntetyczny aerozol dostarczający
cząsteczki imitujące prawdziwy dym do wnętrza czujki. Dostarczany w opakowaniu
250ml, kompatybilny z testerami Solo 330 i 332.

- spełnia normy UL. i ULC
- dopuszczony przez producentów
  czujek
- niepalny

Solo A3 - aerozol testowy do czujek dymu

Aerozole testowe

Solo C3 - aerozol testowy do czujek CO

Zabrudzone czujki generują fałszywe
alarmy. Solo A7 skutecznie czyści
wnętrze czujki z kurzu.

Solo A7 - środek do czyszczenia czujek

Tester Solo 330
używa aerozoli 
Solo  oraz A3 C3

Urządzenia testujące powinny być sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa obsługi oraz być 
kompatybilne ze sprawdzanym systemem. Dodatkowo muszą cechować się ekonomiczną 
eksploatacją, mobilnością i zgodnością z międzynarodowymi normami oraz standardami 
producentów czujek.

Wszystkie testery Solo spełniają powyższe wymagania.

... system testujący jest wysokiej
jakości, docenili go nasi instalatorzy
i klienci. Dzięki użyciu testerów Solo
TSS mogło bez problemów osiągnąć
swoje cele jako firma serwisująca
systemy pożarowe w Nowym Jorku.

John Bonanno
TSS Integrated Systems

Bezprzewodowy tester czujek temperatury Solo 461 

Wykorzystując unikatową technologię Cross Air, powietrze w głowicy
testera jest kierowane bezpośrednio na sensor czujki a nie na
obudowę testera.

- spełnia normy UL. i ULC
- dopuszczony przez producentów czujek
- bezpieczny i wygodny - brak kabli
- szybka aktywacja czujki
- lekki i prosty w obsłudze
- uniwersalny - pasuje do większości czujek
- zaprojektowany do użytkowania na 
  wysokościach i pod różnymi kątami
- w zestawie z baterią i szybką ładowarką 
  (Solo 461 = 2 baterie w zestawie, Solo 461-1 
  = 1 bateria w zestawie)
-  kompatybilny z czujkami nadmiarowymi 
  i nadmiarowo-różniczkowymi do 90 st.C.

Testowanie czujek temperatury

Tester czujek temperatury zasilany 
sieciowo  423/424Solo

Tester czujek temperatury zasilany sieciowo
jest dostarczany w komplecie z 5m przewodem
zasilającym. 
- kompatybilny z czujkami nadmiarowymi
i nadmiarowo-różniczkowymi do 90 st.C
- szybki czas aktywacji
- lekki i prosty w użyciu
- uniwersalny - pasuje do większości czujek
- zaprojektowany do użytku na wysokościach
i pod różnymi kątami
- w komplecie z 5m przewodem zasilającym

Tyczki teleskopowe

Tyczki teleskopowe Solo 100/101/108 

Podstawowy element wyposażenia instalatora - ekstremalnie lekkie 
i szybkie w rozkładaniu tyczki teleskopowe Solo zapewniają dostęp
do detektorów na wysokości do 9 metrów.*

- lekkie i proste w użytku 
  codziennym, również 
  w wysokich obiektach;
- zachowują sztywność nawet
  po całkowitym rozłożeniu do
  pełnej długości;
- nie przewodzą prądu 
  elektrycznego - bezpieczne
  przy pracy pod napięciem;
- dostępne w wersji 1-, 2- lub
  4-sekcyjnej.

Solo 100

Solo 101

www. -tester.comsolo

- nie zawiera olejów
- brak pozostałości po użyciu
- szybka aktywacja i czas ulatniania

Jedynym sposobem na przetestowanie
czujki CO jest dostarczenie tlenku 
węgla do komory czujki i sensora 
w jej wnętrzu. Aerozol Solo C3 jest 
przeznaczony do testerów Solo 330 i 332.

 

Kompatybilny z większością
detektorów ściągacz czujek
Solo 200 zawiera kolorowe
uchwyty w głowicy, które
ułatwiają dopasowanie do
średnicy czujki.

- pasuje do większości czujek
- możliwość użycia przy
  sufitach skośnych
- lekki
- dożywotnia gwarancja

Uniwersalny ściągacz czujek  200Solo

Ściąganie i wymiana czujek punktowych

Solo 200
Uniwersalny

ściągacz 
czujek

... zauważyliśmy, że zespoł
korzystający z tych narzędzi
znacznie skrócił czas potrzebny
na konserwację, czasami
nawet o pół dnia.
 
Cynthia Marshall
Service Operations Coordinator
Metroplex Control Systems
        

... to fantastyczny produkt! 
System zwrócił się już
oszczędzając nam wiele 
czasu i nerwów.

Jon Vains 
Service Manager, 
All Essential Fire & Security

- dopuszczony przez producentów czujek
- oryginalny, niepalny bodziec CO
- kontrolowane dozowanie
- zaprojektowany do użytku z Solo 330

- niepalny
- silnie działający
- prosty w użyciu
- nie uszkadza czujek 

Solo 100 
Tyczka teleskopowa

Solo 108
Tyczka teleskopowa

Solo 101
Przedłużka tyczki teleskopowej

* Patrz tabela doboru produktów solo 
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ładowarka 
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