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u Mecanismo de mola sensível ao tato para uma
aplicação econômica e eficaz do aerossol

u Copo transparente para visualizar o LED do detector

u Plástico forte e resistente da mais recente
tecnologia para que tenha uma longa duração e um
peso mínimo

u Compatível com as Bastões de extensão SOLO100 e
SOLO101

Utilize o Dispositivo de teste para detectores de
fumaça SOLO332 para testar os detectores de fumaça
de até 133 mm (5,25 pol.) de diâmetro instalados.

Aviso

O teste requer aerossol de fumaça!
Nas Américas, use FME-SOLOGAS-A10. Em
qualquer outra região, use FME-TEST-SMOKE2.

Peças incluídas

Quanti
dade

Componente

1 Dispositivo de teste de detectores de fumaça

1 Pacote de documentação

Especificações técnicas

Propriedades mecânicas

Intervalo de tamanhos
do detector1:

Diâmetros de até 5,25 pol. (133 mm)

Peso: 1 lb 4 oz (567 g)

Ângulo de
funcionamento:

0° a >90°

1Apenas a câmara de detecção precisa ser selada no
copo do dispositivo de teste.

Marcas comerciais

SOLO™ é uma marca registada da No Climb Products, Ltd.

Informações sobre pedidos

SOLO332 Testador de fum p detectores ≤ 5,25" dia
Testa os detectores de fumaça de até 133 mm
(5,25 pol.) de diâmetro instalados, utilizando para isso
um aerossol concebido para simular partículas de
fumaça.
Número do pedido SOLO332



Acessórios

SOLO100 Bastão de acesso telescópico
Permite a instalação e a substituição de detectores de
incêndio em tetos altos. Possibilidade de expansão
através de três Varas de extensão fixas SOLO101. Nas
Américas, o produto é identificado como SOLO100.
Nos outros locais, o produto é identificado como
SOLO106-126.
Número do pedido SOLO100

SOLO101 Bastão de extensão
Permite a instalação e substituição de detectores de
incêndio em tetos. Possibilidade de expansão com
outras varas de extensão fixas. Pode ser usada para
expandir a Vara de acesso telescópica SOLO100.
Número do pedido SOLO101

SOLO610 Sacola
Saco robusto em tecido resistente de poliéster para
transportar e guardar os produtos de assistência
técnica e de teste.
Número do pedido SOLO610

FME-SOLOGAS-A10 Gás para teste de emissão de fuma-
ça
Aerossol de fumaça. Vendido por caixa contendo doze
frascos de 0,193 kg (6,8 oz). Cada frasco contém 0,14
kg (4,8 oz) de gás de teste.
Número do pedido FME-SOLOGAS-A10

FME-TEST-SMOKE2 Aerosol de teste, detector fumaça
óptico
Aerossol de fumaça para testar detectores de fumaça
ópticos
disponível em múltiplos de 12, quantidade mínima
para pedido = 12
Número do pedido FME-TEST-SMOKE2
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