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u Signalizace provozního stavu vícebarevným
indikátorem LED

u Automatické rozpoznání hlásiče pomocí
infračervených senzorů

u Automatické vypínání po 5 minutách
v pohotovostním režimu

u Automatické vypínání v případě přepětí
z akumulátorů

u Přechod do pohotovostního režimu po
120 sekundách používání

Tester tepelných hlásičů SOLO461 je napájen
z akumulátoru a směruje zahřátý vzduch na senzory
tepelných hlásičů. Využívá patentem chráněný systém
CAT™ (Cross Air Technology) k soustředění a
směrování vzduchu ve vodorovném směru na senzor,
bez ohledu na velikost nebo tvar hlásiče.

Funkce

Technologie CAT (Cross Air Technology)
Vháněný vzduch je těsně před výstupním otvorem
trubky zahříván mikroprocesorem řízeným prvkem.
Úzký otvor soustředí zahřátý vzduch do velmi tenkého
proudu. Referenční platforma zabudovaná do testeru
teplotních hlásičů zajišťuje, že tenký proud zahřátého
vzduchu je řádně vyrovnán se senzorem, bez ohledu na
tvar a velikost hlásiče.
Vzhledem k tomu, že tenký proud horkého vzduchu
vane přímo na senzor ve vodorovném směru:

• výrazně se zkrátí doby trvání testů,
• minimalizuje se požadovaný příkon, čímž se

prodlužuje životnost akumulátoru,
• významně se snižuje možnost tepelného poškození

plastových částí hlásičů.

Použití nástroje
Po úplném sestavení nástroje uveďte tester stisknutím
vypínače do pohotovostního režimu. Když je tester
umístěn tak, že obklopuje hlásič, přeruší hlásič
infračervený paprsek, a tím zapne vyhřívací jednotku a
výtlačný ventilátor v testeru. Držte nástroj přiložený
přes hlásič na místě, dokud:

• hlásič nevyvolá poplach signalizující jeho správnou
činnost,

• se nástroj automaticky nevypne, což signalizuje potíže
s hlásičem.

Po odsunutí nástroje od hlásiče nebo jeho vypnutí se
vypne vyhřívání, ventilátor zůstane ještě několik
sekund spuštěný pro ochlazení vyhřívací jednotky.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE Solo 461

USA UL URRQ.S4994, URRQ.S7201 SOLO461



Zahrnuté díly

Množstv
í

Součást

1 SOLO461 Tester tepelných hlásičů

2 SOLO720 Akumulátor

1 Nabíjecí souprava s konektorem pro připojení k elektrické
síti a k elektrické soustavě automobilu

1 Dokumentace

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí nabíjecí soupravy  

• Střídavé napětí 110 až 240 V AC, ~50/60 Hz

• Stejnosměrné napětí 11 až 16 V DC

Mechanické vlastnosti

Hmotnost  

• Bez akumulátoru 600 g

• S akumulátorem 1,1 kg

Rozměry (Ø × V) 99,5 × 52 mm

Okolní podmínky

Provozní teplota 5 °C až 45 °C

Skladovací teplota –10 °C až 50 °C

Přípustná relativní vlhkost 85 % (nekondenzující)

Ochranné známky
CAT™ a SOLO™ jsou ochranné známky společnosti No
Climb Products, Ltd.

Informace o objednání

SOLO461 Tester tepelných hlásičů
Tester tepelných hlásičů napájený z akumulátoru
Číslo objednávky SOLO461

Hardwarové příslušenství

SOLO610 Brašna na testovací vybavení
Robustní brašna vyrobená ze silného tkaného
polyesteru pro přenášení a uložení testovacích a
servisních výrobků.
Číslo objednávky SOLO610

SOLO100 Teleskopická tyč
Umožňuje instalovat a měnit hlásiče požáru ve
vysokých stropech. Možnost prodloužení až třemi
pevnými prodlužovacími tyčemi SOLO101.
Číslo objednávky SOLO100

SOLO101 Pevná prodlužovací tyč
Umožňuje instalovat a měnit hlásiče požáru ve
stropech. Možnost prodloužení dalšími pevnými
prodlužovacími tyčemi.
Číslo objednávky SOLO101

SOLO720 Akumulátor
Akumulátor pro Tester tepelných hlásičů SOLO461
Číslo objednávky SOLO720
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