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solo
TM

detectortesters 

Các thiết bị kiểm tra và bảo trì đầu báo 
khói, nhiệt, khí CO. 

Thiết bị kiểm tra phải được chứng minh là an toàn cho người sử dụng và hệ thống 

báo cháy, tiết kiệm chi phí, linh hoạt, di động, được công nhận bởi tất cả các nhà sản 

xuất thiết bị báo cháy và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

Thiết bị SOLO đáp ứng được tất cả các yêu cầu này. 

Thiết bị kiểm tra đầu báo khói SOLO330 

Việc kiểm tra đầu báo khói yêu cầu phải đưa 

khói qua các lỗ thông khí vào khoang cảm 

biến của đầu báo. Solo 330 là thiết bị phổ biến 

nhất đạt được điều này. Thiết bị được thiết kế 

phù hợp cho hầu hết đầu báo nhưng nhỏ gọn 

để không cản trở và khó sử dụng. 

SIftNALINft 

U 
® 

LISTED 

Fire Alarm 

Equipment 77TL

Smoke 

Detector 

Accessory 

◆ Đạt tiêu chuẩn UL 
◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất hàng đầu 
◆ Hộp chứa và màng lọc được cấp bằng sáng chế

chứa các hạt - bảo vệ kiểm tra khí / khói 
◆ Cứng –chịu được sự khắc nghiệt của môi trường 
◆ Cơ chế chịu tải lò xo – kiểm soát lượng khói/ 

khí 
◆ Phần trên trong suốt – cho phép xem các đèn LED 

của đầu báo trong quá trình kiểm tra 
◆  Thông dụng – Phù hợp cho hầu hết đầu báo 
◆ Được thiết kế sử dụng cả trên cao và trong góc 
◆ Sử dụng cây tay cầm chung với các thiết bị SOLO 

khác 
◆ Bảo hành trọn đời 

Solo 330 sử

dụng với Solo 
A10S & C3  

Solo 332 sử dụng cho đầu báo có đường kinh lớn hơn 

...the testing system is high 

quality and is very well liked 

by our technicians and 

customers alike. The use of 

this product helps TSS fulfill 

its goal as the premiere fire 

alarm companyin NYC” 

John Bonanno 
TSS Integrated Systems 

Solo 332 

Thiết bị kiểm tra  
đầu báo 

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐẦU BÁO KHÓI 

L 
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Solo 100 
Telescopic Access Pole 

Solo 108 
Telescopic Access Pole 

Solo 101 
Extension Pole 

Solo A10S Chai tạo khói 

Là sự lựa chọn của các chuyên gia - Solo A10S là mội dung dịch tạo khói để kiểm tra 

đầu báo. Dung tích 250ml 

Chai thử khói được thiết kế sử dụng với Solo 330/ 332. SIftNALINft 

LISTED 

Fire Alarm 

Equipment 77TL

Smoke 

Detector 

Accessory 

◆ Đạt tiêu chuẩn UL & ULC 
◆ Được công nhận bởi các nhà 

sản xuất đàu báo 

◆ Công thức không 
chứa dầu 

◆ Không tồn tại lâu 

Automatic 

Fire Detector 

Accessory 

◆ Không gây cháy nổ ◆ Kích hoạt và biến mất nhanh 
LISTED 

77TL 

Solo C3 Chai tạo khí CO

Cách duy nhất để kiểm tra đầu báo 

khí CO là đưa khí CO vào khoang 

cảm biến của đầu báo. Solo C3 

được sử dụng với Solo 330/332 

◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất 
◆ Khí CO thật, không cháy 
◆ Thoát khí có kiểm soát 
◆ Sử dụng với Solo 330 

Solo A7 Chai vệ sinh 
đầu báo 

Đầu báo bị bẩn dễ gây báo cháy 

giả. Sử dụng Solo A7 là cách 

nhanh chóng và hiệu quá để loại 

bỏ bui bẩn của đầu báo 

◆ Không cháy 
◆ Tác động mạnh 
◆ Dễ sử dụng 
◆ Không làm mòn 

this is a fantastic product! 
The entire system has paid 
for itself in saved time and 
hassle many times over. 

Jon  Vains 
Service 
Manager, 
All Essential Fire & Security 

Solo 100/101/108 Cây tay cầm 

Ưu điểm của cây tay cầm Solo là có thể thu gọn được và kéo dài dễ
dàng để kiểm tra đầu báo ở 
độ cao đến 9m. 

◆ Nhẹ- dễ sử dụng ở vị trí 
cao, tại chỗ, ngày này 
qua ngày khác. 

◆ Không cong- thậm chí ở vị trí 
cao 

◆ Không dẫn diện- đảm bảo 

an toàn cho người dùng 
◆ Nhiều sự lựa chọn chiều 

dài 
◆ Bảo hành trọn đời 

CÂY TAY CẦM 

UL 
® 

CHAI THỬ KHÓI/ KHÍ  

Solo 
100 

Solo 
101 

U 
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THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐẦU BÁO NHIỆT 
 

 

 

Solo 461 Thiết bị kiểm tra đầu báo dùng pin 
Sử dụng công nghệ Cross Air độc đáo, không khí được làm nóng và 
thổi qua khoang tỏa nhiệt đảm bảo nguồn nhiệt được hướng vào đầu 
báo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SIftNALI
Nft 

U 
® 

 

LISTED 
Fire 

Alarm 

Equipme

nt 77TL 

 
 
 
 
 
 
 
 

U 
LISTED 

Heat-

Automatic Fire 

Detector 

Accessory 

77TL 

◆ Đạt tiêu chuẩn UL & ULC  
◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất 
◆ Rất an toàn – Không dùng dây điện 
◆ Kích hoạt nhanh 
◆ Nhẹ, dễ sử dụng 
◆ Thông dụng – sử dụng được cho hầu hết 

các đầu báo 
◆ Thiết kế sử dụng được trên cao và trong 

góc 
◆ Pin (gồm 2 cây pin, sạc nhanh) 
◆ Thích hợp kiểm tra đầu báo cố định, 

gia tăng, kết hợp lên đến 90oC 

Solo 770 Battery Baton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo 727 Fast Charger 

 
 

Solo 423/424 Thiết bị thử đầu 
báo dùng pin 

Thiết bị này thích hợp cho cả nguồn điện 

110/120 và 220/240V, dây điện dài đên 5m 

 
◆ Thích hợp kiểm tra đầu báo cố định, gia tăng, 

kết hợp lên đến 90oC 
◆ Kích hoạt nhanh 
◆ Nhẹ, dễ sử dụng 
◆ Thông dụng – sử dụng được cho hầu hết các 

đầu báo 
◆ Thiết kế sử dụng được trên cao và trong góc 
◆ Dây điện dài đến 5m 

 
 
 
 
 

...we have noticed as a 
team that the use of these 
tools has decreased the 
time spent on inspections, 
sometimes as much as half 
a day. This has indeed 
increased our bottom line... 

 
Cynthia Marshall 
Service Operations Coordinator 
Metroplex Control Systems 

 

THIẾT BỊ THÁO LẮP ĐẦU BÁO 

 

Solo 200 Thiết bị tháo lắp đầu báo 

Tương thích với hầu hết đầu 

báo, Solo 200 có đầu mã hóa 

bằng màu sắc, xoay để lựa 

chọn kích thước phù hợp với 

đầu báo 

 
◆ Sử dụng hầu hết các đầu 

báo 
◆ Thích hợp sử dụng trên trần nhà 
◆ Nhẹ  
◆ Bảo hành trọn đời 

lắ 

L 
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Solo Bộ kiểm tra đầu báo 

Bộ thiết bị kiểm tra Solo được thiết kế theo bộ kit tiện lợi 

và tiết kiệm hơn. 

Thiết bị trong mỗi bộ kit được xác định tùy theo nhu cầu 

như sau: . 

Solo Lựa chọn sản phẩm 

Solo™ 

Model 

Thử

khói* 

Thử

nhiệt 
Thử khí 

CO** 
Độ cao tối 

đa 

Solo 330 
Thiết bị 
thử khói 

Solo 461 
Thiết bị 

thử nhiệt 

dùng pin 

Solo424 
Thiết bị

thử nhiệt 
dùng điện 

Solo 
100 Cây 

tay cầm 

Solo 101 
Cây nối 

dài 

Solo108 
Cây nối 

dài 

Solo 
200 

Thiết bị 

tháo lắp 

Solo 
610 Túi 

đựng 

808 4.0m 

809 6.0m 

810 2.5m 

811 6.0m 

812 8.2m (x2) 

814 6.0m 

822 6.0m 

823 9.3m (x3) 

*Sử dụng Solo A10S Chai tạo khói 

**Sử dụng Solo C3 Chai tạo khí CO 

Solo™

Model 
Sản phẩm Mô tả 

A10S Chai thử khói Dung tích 250ml (sử dụng với Solo 330/332) 

C3 Chai thử khí CO 4 lít khí CO (sử dụng với Solo 330/332) 

A7 Chai vệ sinh đầu báo Dung tích 250ml (chỉ sử dụng cầm tay- dùng Solo 200 để tháo đầu báo xuống) 

100 Cây tay cầm Từ 1.26m đến 4.50m với 4 lựa chọn độ dài, kiểm tra đầu báo cao đến 6m 

101 Cây nối dài Dài 1.13m 

108 Cây tay cầm Từ 1.27m đến 2.20m với 2 lựa chọn độ dài, kiểm tra đầu báo lên đến 4m 

200 Thiết bị tháo lắp Dùng cho đầu báo đường kính từ 65mm đến 110mm 

330 Thiết bị thử đầu báo khói Sử dụng cho đầu báo đường kính lên đến 100mm 

332 Thiết bị thử đầu báo khói Sử dụng cho đầu báo đường kính lên đến 133mm 

423 Thiết bị thử đầu báo dùng điện Nguồn 110V AC 

424 Thiết bị thử đầu báo dùng điện Nguồn  220V AC 

461 Thiết bị thử đầu báo dùng pin Gồm 2 cây pin Solo 770 và 1 bộ sạc Solo 727 

610 Túi đựng Dùng để đựng thiết bị thử, pin, bộ sạc, chai xịt 

727 Bộ sạc Sử dụng với thiết bị thử nhiệt Solo 461 và pin Solo 770  

770 Pin Pin có thể sạc lại để sử dụng với Solo 461 

TRỌN BỘ THIẾT BỊ 
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Solo Các sản phẩm 

Solo 330 
Thiết bị

thử đầu 

báo khói 

Solo 461 
Thiết bị thử

đầu báo nhiệt 

dùng pin 

Solo 423/4 
Thiết bị thử đầu 
báo nhiệt dùng 

điện 

Solo 200 
Thiết bị tháo 

lắp 

9m/30ft 

Solo 101 8m 

Solo A10S 
Chai thử

khói 

Solo C3 
Chai thử

khí CO 

Solo 101 

Solo 101 

7m 

6m/20ft 

5m 

4m 

Solo 100 

3m 

Solo108 

2m 

1m 

Solo 610 Túi đựng 

solo 
detectortesters 

detectortesters 
testing technology from No 
Climb 

No Climb Products Ltd

Edison House 

163 Dixons Hill Road 

Welham Green 

Hertfordshire AL9 7JE 

United Kingdom 

Tel: +44 (0) 1707 282 760

Fax: +44 (0) 1707 282 777 

www.detectortesters.com

info@detectortesters.com 

As our policy is one of continuous improvement, details 
of products described within this publication are subject 
to change without notice. All information provided here 
is believed to be correct at the time of going to press. 
Every effort has been made to ensure the accuracy of 
information which is provided in good faith nothing 
contained herein is intended to incorporate any 
representation or warranty, either express or implied or 
to form the basis of any legal relations between the 
parties hereto, additional to or in lieu of such as may be 
applicable to a contract of sale or purchase. 

www.solo-
tester.com 

LIT1078-2 

Solo A7 
Chai vệ sinh 

đầu báo 
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