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u Çok renkli LED'li çalışma durumu ekranı

u Kızılötesi sensörlerle otomatik dedektör algılama

u 5 dak. bekleme süresi sonrasında otomatik kapanma

u Pil aşırı gerilimi durumunda otomatik kapanma

u 120 saniye kullanım sonrasında bekleme moduna
geçer

Pille çalışan SOLO461 Isı dedektörü test seti, ısı
dedektörü sensörlerindeki ısıtılmış havayı yönlendirir.
Havayı odaklamak ve dedektörün boyutundan ve
şeklinden bağımsız olarak yatay şekilde sensöre
yönlendirmek için patentli CAT™ (Çapraz Hava
Teknolojisi) sistemini kullanır.

İşlevler

Çapraz Hava Teknolojisi
Bir mikroişlemci kontrolü altında üflenen hava,
kanaldan çıkışının hemen öncesinde eleman tarafından
ısıtılır. Dar bir delik, ısıtılmış havayı ışına odaklar.
Isı Dedektörü Test Cihazına entegre edilmiş olan bir
referans platform ısıtılmış hava ışınının, dedektörün
boyutu ve şekli ne olursa olsun sensör ile uygun
şekilde hizalanmasını sağlar.
Yönlendirilmiş sıcak hava yatay olarak doğrudan
sensöre üflendiğinden:

• Test süreleri önemli ölçüde düşer
• Minimum güç kullandığından pil kullanım süresi artar
• Dedektörün plastik parçalarının ısıdan zarar görmesi

olasılığı önemli ölçüde azalır

Aracın Çalıştırılması
Araç tam olarak monte edildiğinde test cihazı
üzerindeki düğmeye basarak bekleme moduna alın.
Test cihazı içinde dedektör bulunacak şekilde
konumlandırıldığında dedektör, bir kızılötesi ışını
kesintiye uğratır, bu da test cihazındaki ısıtıcı ve
üfleyici ünitelerini çalıştırır. Aşağıdakilerden biri
gerçekleşene kadar aracı dedektörün üzerinde tutun:

• Dedektör uygun çalışmayı gösteren bir alarm verir
• Aracın süresi dedektör ile ilgili bir sorunu gösterecek

şekilde otomatik olarak dolar
Araç dedektörden çıkarıldığında ya da süresi
dolduğunda ısıtıcı kapanır ve üfleyici ısıtıcıyı soğutmak
için birkaç saniye daha çalışır.

Uyarı
SOLO727 şarj cihazı yalnızca SOLO770 pil
çubuğuyla birlikte kullanılabilir. Eski şarj cihazları
(ör. SOLO726) SOLO770 pil çubuğuyla birlikte
kullanılamaz. Eski pil çubukları (ör. SOLO760)
SOLO727 şarj cihazıyla birlikte kullanılamaz.



Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE SOLO461

ABD UL URRQ.S4994, URRQ.S7201 SOLO461

Birlikte verilen parçalar

Adet Bileşen

1 SOLO460 Isı dedektörü test cihazı

2 SOLO770 Pil çubuğu

1 Şebeke ve araç konnektörlü SOLO727 Şarj Cihazı

1 Belge paketi

Teknik özellikler

Elektriksel özellikler

Şarj seti çalışma gerilimi  

• Alternatif gerilim 110 - 240 V AC 50/60 Hz, 0,6 A

• Doğrudan gerilim 13,8 V DC, 2,3 A

Mekanik özellikler

Ağırlık  

• Pilsiz 600 g (21 oz)

• Pille 1,1 kg (38,8 oz)

Boyutlar (Ø x Y) 99,5 mm x 52 mm
(3,9 inç x 2 inç)

Çevresel özellikler

Çalışma sıcaklığı 5°C - 45 °C (41 °F - 113 °F)

Saklama sıcaklığı -10°C - 50°C (14°F - 120°F)

İzin verilen bağıl nem %90 (yoğuşmasız)

Ticari Markalar
CAT™ ve SOLO™ No Climb Products, Ltd'nin ticari
markalarıdır.

Sipariş bilgileri

SOLO461 Isı dedektörü test seti
Bir adet SOLO727 şarj cihazı ve iki SOLO 770 pil
çubuğuyla birlikte sunulan ısı dedektörü test cihazı
Sipariş numarası SOLO461

Aksesuarlar

SOLO610 Taşıma çantası
Test ve servis ürünlerinin taşınması için dayanıklı örme
polyester malzemeden yapılmış sağlam bir çanta.
Sipariş numarası SOLO610

SOLO100 Teleskopik erişim aparatı
Yüksek tavanlarda dedektörlerin kurulumunu ve yer
değişimini sağlar. Üç adete kadar SOLO101 Sabit
uzatma aparatları ile uzatılabilir. Amerika'da bu ürün
SOLO100 olarak etiketlenir. Diğer yerlerde bu ürün
SOLO106-126 olarak etiketlenir.
Sipariş numarası SOLO100

SOLO101 Uzatma aparatı
Tavanlarda yangın dedektörlerinin montajını ve yer
değişimini sağlar. Diğer sabit uzatma aparatları ile
uzatılabilir. Amerika'da SOLO101 sağlanırken diğer her
yerde SOLO107 sunulur.
Sipariş numarası SOLO101

SOLO770 Yedek batarya çubuğu
SOLO460 ısı dedektörü test cihazı için şarj edilebilir pil
çubuğu
Sipariş numarası SOLO770
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