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u Apresentação do estado de operação com LED
policromático

u Reconhecimento automático de detectores com
sensores de infravermelhos

u Desliga-se automaticamente após 5 min em repouso

u Desliga-se automaticamente em caso de pico de
tensão da bateria

u Entra em estado de repouso após 120 segundos de
utilização

O Dispositivo de Teste para Detectores de
Calor SOLO461 funciona com uma bateria para
direccionar o ar aquecido para o sensor de
temperatura dos detectores. Utiliza um sistema CAT™
(Cross Air Technology) patenteado para concentrar o
ar e direccioná-lo horizontalmente para o sensor,
independentemente do tamanho ou forma do
detector.

Funções

Cross Air Technology
Sob controlo de um microprocessador, o ar soprado é
aquecido pelo elemento mesmo antes de sair da
conduta. A pequena abertura concentra o ar aquecido
num feixe. A plataforma de referência incorporada no
Dispositivo de Teste para Detectores de Calor permite
o alinhamento correcto do feixe de ar aquecido com o
sensor, independentemente da forma e tamanho do
detector.
Devido ao facto do feixe de ar quente ser soprado na
horizontal, directamente para o sensor:

• a duração do teste é extremamente reduzida
• é necessária pouca potência, aumentando assim a

duração da bateria

• o risco de danos provocados pelo calor nos plásticos
do detector é significativamente reduzido

Operação da Ferramenta
Quando a ferramenta estiver completamente montada,
prima o interruptor no dispositivo de teste para
colocar a ferramenta em estado de repouso. Quando o
dispositivo de teste estiver posicionado de forma a
abranger um detector, este interrompe um feixe
infravermelho activando as unidades de aquecimento e
ventilação no dispositivo de teste. Segure a
ferramenta no sítio sobre o detector até que:

• o detector dispare indicando que está a funcionar
correctamente

• ou a ferramenta entre automaticamente em espera
temporizada (timeout), indicando um problema no
detector

Quando a ferramenta é retirada do detector ou
quando entra em espera temporizada (timeout), o
aquecedor desliga-se e o ventilador funciona durante
alguns segundos para arrefecer o aquecedor.



Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE Solo 461

EUA UL URRQ.S4994, URRQ.S7201 SOLO461

Peças incluídas

Qtd. Componente

1 SOLO461 Dispositivo de Teste para Detectores de Calor

2 SOLO720 Bateria

1 Carregador com rede e conector de carro

1 Pacote de documentação

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de serviço do carregador  

• Tensão alternada 110 a 240 Vac ~50/60 Hz

• Tensão directa 11 a 16 Vdc

Especificações mecânicas

Peso  

• Sem bateria 600 g (21 oz)

• Com bateria 1,1 kg (38,8 oz)

Dimensões (Ø x A) 99,5 mm x 52 mm
(3,9 pol. x 2 pol.)

Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento 5 °C a 45 °C (40 °F a 115 °F)

Temperatura de armazenamento -10 °C a 50 °C (15 °F a 120 °F)

Humidade relativa permitida 85 % (sem condensação)

Marcas comerciais
CAT™ e SOLO™ são marcas registadas da No Climb
Products, Ltd.

Como encomendar

SOLO461 Dispositivo de Teste para Detectores de Calor
O Dispositivo de Teste para Detectores de Calor
funciona com uma bateria
N.º de encomenda SOLO461

Acessórios de hardware

SOLO610 Saco para Equipamento de Teste
Saco robusto em tecido resistente de poliéster para
transportar e guardar os produtos de assistência
técnica e de teste.
N.º de encomenda SOLO610

SOLO100 Vara de Acesso Telescópica
Permite a instalação e a substituição de detectores de
incêndio em tectos altos. Possibilidade de expansão
através de três Varas de Extensão Fixas SOLO101.
N.º de encomenda SOLO100

SOLO101 Vara de Extensão Fixa
Permite a instalação e substituição de detectores de
incêndio em tectos. Possibilidade de expansão com
outras Varas de Extensão Fixas.
N.º de encomenda SOLO101

SOLO720 Bateria
Barra de bateria recarregável para o Dispositivo de
Teste para Detectores de Calor SOLO461
N.º de encomenda SOLO720
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