
Rök och CO-detektorprovare
Solo 330/332

Solo 330 (max. diam. 100 mm) Solo 332 (max. diam. 133 mm)

En praktisk och lättanvänd detektor-
provare är ett nödvändigt hjälpmedel
för bl.a. anläggningsskötare och ser-
vicefirmor. Tillsammans med tele-
skopstången Solo 108 (2 segment) 
alt. Solo 100 (4 segment) ges möjlig-
het att prova rökdetektorer och CO-
detektorer upp till c:a 4 resp. 6 
meter över golvet.

Med ytterligare förlängningsstänger 
(Solo 101) kan man prova ända upp 
till 9,3 meter över golvet.

Med en lätt tryckning med provarens 
genomskinliga kopp mot taket ström-
mar aerosolen/gasen från sprayflas-
kan ut i koppen och in i detektorn.

Provaren ger larm lika effektivt på 
joniserande som optiska rökdetek-
torer (med Solo A5). Sprayflaskan, 
Solo aerosol A5, räcker för c:a 400 
prov. A5 har ersatt A3.

För provning av CO-detektorer an-
vänder man flaskan Solo C3.

Samma förlängningsstänger kan ock-
så användas tillsammans med detek-
tornedtagaren Solo 200 och värme-
detektorprovaren Solo 461.

Stängerna fungerar också tillsam-
mans med känslighetsprovaren Tru-
test, och flerfunktionsprovaren Testi-
fire, se testifire.se/

Solo 330 i genomskärning med prov-
gasflaskan Solo A3 monterad.

Se också: roka.se/produkter/
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Andra produkter i vårt sortiment
Solo förlängningsstänger. Tillverkade av 

elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp 

till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med 

upp till 3 st. Solo 101.
Vikt/Längd........................1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, fast stång. 2,5 meters arbets-

höjd. Tre st. kan kopplas ihop.
Vikt/Längd..............................0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp 

till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med 

upp till 3 st. Solo 101. 
Vikt/Längd........................0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektornedtagare.
Vikt/Färg.....................................1,1 kg/svart

Material. . ...............................aluminium/ABS

Detektorstorlek..................diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel.............................30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetektor-

provare.
Vikt utan flaska.......................0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg......................ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max.................... (mm) 100 (330)/

133 (332)

Koppens djup......................................90 mm

Max arb.-vinkel...............................90 grader

Provgas. . .....................................Solo A5/C3

Solo 461 (tidigare 460), sladdlös mikropro-

cessorstyrd värmedetektorprovare.
Vikt/Färg..0,6 kg / svart/transparent

Detektordiam..................känselelement ska få

rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektorhöjd...................känselelement ska få

rum i koppen

Utlösningstemp. på det.................upp till 90°C

Antal prov...................typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid...................................c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler..............................c:a 500

Säkerhetsfunkt.....................urladdningsskydd

av batteri, automatavstängning av prov

 efter 120 s, stänger av sig efter 2 min.

Solo 610, två förvarings- och transportväs-

kor. En för provare, batteristavar, nedtagare

och gasflaskor, och en för stänger (1 x 

100/108 + 3 x 101).

Solo A5, provgasflaska för rökdetektorer. 

ENDAST för Solo 330/332! Har ers. A3.
Storlek (h x diam.).....................130 x 66 mm

Innehåll............................250 ml (c:a 210 g)

Antal prov per flaska.......................c:a 400 st.

SmokeSabre, handhållen flaska för prov-

ning av brandvarnare/enstaka detektorer. 

Smart strut förhindrar nedsmutsning.
Innehåll...........................150 ml (c:a 200 gr)

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer. 

Används endast med Solo 330/332! 
Storlek (h x diam.).....................130 x 66 mm

Innehåll.............................250 ml (c:a 75 gr)

Testifire, multifunktionsprovare för rök, 

värme och CO. Kan prova en eller flera 

kriterier på en gång. Arbetar med kassetter 

som genererar rök och CO. Batteridriven. 

Se även: testifire.se/

Solo-kit

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgas-

flaskor A5 ingår normalt i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 2: 101, 330, c:a 2,7 m (end. 1 x A5)

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 4: 108, 330, c:a 4 m (end. 1 x A5)

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 6: 100, 330, c:a 6 m (end. 1 x A5)

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610;

 upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 461, 610;

 upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 461, 200, 610;

upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610;

 upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610;

 upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 461, 610;

 upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 461, 200, 610;

upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610;

 upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som nor-

malhöjd över golv för nedre delen av 

stången för den som håller den, t.ex. Solo 

100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

cellchecker för provning av blybatterier.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.


