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u Aanraakgevoelig, veerbelast mechanisme voor
effectieve verspreiding van aerosol.

u Transparante beker belemmert het zicht op de LED
van de rookmelder niet

u Moderne technologie van sterk en duurzaam
kunststof zorgt voor lange levensduur en miniem
gewicht

u Past op de SOLO100 en SOLO101 Buizen

Gebruik het SOLO330 Testapparaat voor rookmelders
voor het ter plekke testen van rookmelders met behulp
van een aerosol waarmee rookdeeltjes worden
nagebootst.

Bericht

Voor tests is een aerosol vereist!
Gebruik FME-SOLOGAS-A10 op het Amerikaanse
continent. Gebruik FME-TEST-SMOKE2 in alle
andere regio's.

Certificaten en normen

Regio Naleving van wet- en regelgeving/
kwaliteitsaanduidingen

USA UL URRQ.S24293 SOLO330

Canada ULC URRQ7.S7201 SOLO330

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 SOLO330 Testapparaat voor rookmelders

1 Documentatiepakket

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Maximale meldergrootte1 (Ø) 99 mm

Gewicht 567 g

Werkhoek 0° tot 90°

1Alleen de sensorkamer hoeft te worden opgesloten in
de beker van de tester.

Handelsmerken
SOLO™ is een handelsmerk voor testapparaten voor
rookmelders (testtechnologie van No Climb)

Bestelinformatie

SOLO330 Gasdispenser
Voor het ter plekke testen van rookmelders met een
aerosol.
Bestelnummer SOLO330



Accessoires

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

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

SOLO610 Draagtas
Stevige tas, gemaakt van degelijk nylon, voor het
dragen en opslaan van test- en onderhoudsproducten.
Bestelnummer SOLO610

FME-SOLOGAS-A10 Aerosol voor rooktest
Bestelnummer FME-SOLOGAS-A10

FME-TEST-SMOKE2 Testaerosol, optische rookmelder
Rookaerosol voor het testen van optische rookmelders
beschikbaar in veelvouden van 12, minimale
bestelhoeveelheid = 12
Bestelnummer FME-TEST-SMOKE2
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