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u Niet-geleidend bij een spanning van 20 kV

u Eenvoudig vergrendelingsmechanisme

u Hoge sterkte-gewichtsverhouding

u Minimale verbuiging op hoogte

u Uit te breiden met maximaal 3 SOLO101 Vaste
verlengstangen

De SOLO100 Telescoopstang voor test- en
serviceapparatuur is bedoeld voor het installeren en
vervangen van brandmelders aan hoge plafonds. De
stang kan worden uitgebreid met maximaal 3
SOLO101 vaste verlengstangen.
De telescoopstang kan worden gebruikt in situaties
met een hoge spanning. De stang is gecontroleerd op
naleving van veiligheidsvoorschriften van BS EN 61235,
deel 12 bij een spanning van 20 kV.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 SOLO100 Telescoopstang voor test- en
serviceapparatuur

1 Gebruikershandleiding (door leverancier geleverd)

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Geleidbaarheid Getest conform BS EN 61235, deel 12;
toegepaste spanning 20 kV

Mechanische specificaties

Kleur Rood

Lengte*
Gekocht op het Amerikaanse
continent
Elders gekocht

1,26 m tot 4,5 m 
1 m tot 3,4 m

Materiaal Glasvezel met trekwikkeling

* De lengte en labelaanduidingen van het product variëren naar gelang de
regio waarin het product is gekocht. Op het Amerikaanse continent heeft
het product de aanduiding SOLO100. In overige landen heeft het
product de aanduiding SOLO106-126.

Handelsmerken
Alle productnamen van hardware/software die in dit
document worden gebruikt, zijn waarschijnlijk
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te
worden behandeld.



Bestelinformatie

SOLO100 Telescoopstang test-/serviceapparatuur
Voor het installeren en vervangen van brandmelders
aan hoge plafonds. Uit te breiden met maximaal 3
SOLO101 Vaste verlengstangen. Op het Amerikaanse
continent heeft het product de aanduiding SOLO100.
In overige landen heeft het product de aanduiding
SOLO106-126.
Bestelnummer SOLO100

Accessoires

SOLO101 Verlengstang
Maakt installatie en vervanging van brandmelders op
plafonds mogelijk. Uit te breiden met andere vaste
verlengstangen. De stang kan tevens worden gebruikt
om de SOLO100 Telescoopstang voor test- en
serviceapparatuur te verlengen.
Bestelnummer SOLO101
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