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u Fácil de usar com o dispositivo de teste SOLO330
para detectores de fumaça óticos e o teste de
fumaça SOLO332 para detectores de diâmetro ≤
13,335 cm (5,25 pol)

u Sem HFC e silicone para proteção do ambiente e do
detector

u Não inflamável e sem resíduos duradouros

Quando usado com o detector SOLO330/SOLO332, o
aerossol de fumaça para teste de detectores de
fumaça óticos executa um teste funcional. Ele introduz
fumaça simulada a partir da área protegida através dos
orifícios de um detector para os sensores.

Certificados e aprovações

A No Climb Products Ltd. (SOLO) contém as seguintes
listagens:

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

EUA UL ANSI/UL 268 - Smoke Detectors for Fire
Alarm Signaling Systems

Canadá ULC CAN/ULC-S529 - Smoke Detectors for
Fire Alarm Systems

Peças incluídas

Quantida
de

Componente

12 Frascos de 0,193 kg (6,8 oz), cada um contendo 0,14
kg (4,8 oz) de gás de teste

1 Literatura: Guia do usuário

Especificações técnicas

As especificações mecânicas são para uma caixa de 12
frascos.

Especificações mecânicas

Dimensões (C
x L x A):

22,9 cm x 17,8 cm x 15,3 cm (9 pol x 7 pol x 6 pol)

Peso bruto 2,08 kg (73,2 oz)

Marcas comerciais
Provavelmente, todos os nomes de produtos de
hardware/software usados neste documento são
marcas registradas e devem ser tratados de acordo.



Informações sobre pedidos

FME-SOLOGAS-A10 Gás para teste de emissão de fuma-
ça

Gás aerossol para uso com os testadores de detector
SOLO330 e SOLO332 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
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