
Controleer de (lus)componenten voor de 
inbedrijfstelling en bespaar tijd en 
kosten met de Apollo lustester

Voordelen Apollo lustester
• Eenvoudige controle van een correcte installatie van de brandmeldlus en componenten
• In één oogopslag direct de actuele status van de componenten
• Handzaam in gebruik

Altijd een veilig idee.



Bespaar tijd en kosten met de Apollo lustester
Met de Apollo lustester controleert u de lus en componenten van een brandmeldinstallatie op een correcte installatie. Ook test u 
eenvoudig de werking, adressering en het type van de componenten. U bespaart tijd en faalkosten omdat u de lus correct oplevert 
voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de brandmeldinstallatie (door een externe partij).

Meer weten?
Op onze website vindt u alle technische informatie over de Apollo 
lustester. Neem voor aanvullende informatie contact 
op met een van onze projectleiders of adviseurs.

Specificaties

Productgegevens
Artikelcode TSD140
Protocol XP95, Discovery en CORE
Stroombron Lithium-ion batterij pack  /  

12 V dc
Laadtijd batterij +/- 3 uur
Bedrijfstemperatuur
(min. − max.)

0 tot 40°C

Luchtvochtigheid 10% to 95% RH
Afmetingen 215x165x50 mm
Gewicht 935 g

Rood: Lus uit +
Zwart: Lus uit -
Geel: Lus uit afscherming indien aanwezig
Groen: Aarde
Rood: Lus in +
Zwart: Lus in -
Geel: Lus in afscherming indien aanwezig
Aan knop
In bedrijf LED
Aansluiting lader

Inschakelen
Druk op de aan knop       en houd deze ingedrukt. De in bedrijf 
LED       zal eerst knipperen en daarna continu oplichten waarna 
de aan knop kan worden losgelaten.
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Loop view
Lus weergeven
Druk op de optie                        en wacht tot de lus wordt 
opgestart. Na het opstarten van de lus worden alle adressen op 
de lus gescand. De lusscan is te volgen aan het knipperen van 
een component-icoon.

Reeks ID Omschrijving

Dis Discovery
XP XP95, XPander

Sot Soteria

Type ID Omschrijving

I/O I/O unit, Output unit, I/O3 unit, switch monitor unit

MMM Mini switch monitor module, mini monitor module
SMM Switch monitor module, switch monitor I/O

ION Ionisatie melder
CO CO melder

COH CO/temperatuur melder

ZMU Zone monitor unit

SM (Mini) switch monitor

OP Optische melder

FD Apollo vlammenmelder

OPH Multisensor melder optisch/temperatuur
HT Temperatuur melder

MCP Handbrandmelder

MPS Mini priority switch module, mini monitor module
PSM Priority switch module

SND Sirene, spraaksirene, flitslicht, sounder control unit

Dubbel gebruikt adres

Analoge waarde 9 t/m 44
Analoge waarde 45 t/m 54

Analoge waarde ≤ 8

Analoge waarde ≥ 55

Corrupte data

Drift waarde >30*
Geen polling

Leeg adres

Kleur Status

Component reeks ID, type ID en statuskleur
De reeks en type van ieder component
wordt met een afkorting weergegeven.
De status van ieder component wordt met
een kleur weergegeven. De afkortingen en
betekenis van de kleuren zijn terug te vinden
in bijgevoegde tabellen. Raadpleeg de technisch product hand-
leiding voor extra informatie.

adres reeks ID

type ID

1    Dis

OP

Control & info menu
Swipe aan de bovenzijde van het scherm naar beneden om het 
control & info menu te openen.

Reset
Indien de test set traag of niet meer reageert, kan er een reset 
worden uitgevoerd. Druk de aan knop in totdat de in bedrijf LED 
continu oplicht, dit duurt circa 8 seconden. De test set wordt nu 
uitgeschakeld. Schakel de testset vervolgens opnieuw in.

Testset Apollo XP95, Discovery en Soteria
TSD140

Ruis op de lus:
≤   4% Ruisvrije lus
≤ 36% Goede lus in industriële omgeving
< 80% Acceptabele waarde
≥ 80% Te veel ruis op de lus
Lus uit       / lus in       ingeschakeld (geel) of 
uitgeschakeld (grijs)
Statussen van de componenten (cumulatief)
Synchroniseren sirenes
Protocol selectie
Lus status
Spanning 28V/35V alleen Core protocol
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Overzicht
1 2 3
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Uitschakelen
Druk in het hoofdscherm op de 
knop       . Kies in het daarop 
volgende dialoogvenster voor de 
optie “Yes”.
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Eenvoudige en overzichtelijke bediening
Met het 7” touch-screen kleurendisplay bedient u de 
lustester eenvoudig. Het overzichtelijke display maakt in één 
oogopslag de actuele status en een juiste adressering van de 
componenten zichtbaar. 

Daarnaast stuurt u de componenten aan en test u of deze 
correct functioneren door activatie van de functies. Ook meet u 
de betrouwbaarheid van de lusbekabeling  omdat aansluit- 
en/of bekabelingsfouten direct inzichtelijk zijn.

Licht en compact
U ontvangt de compacte en lichte lustester in een handzame 
koffer. Dankzij de duidelijke Nederlandstalige handleiding start 
u direct met de werkzaamheden.  
 
De uitgevoerde test(s) slaat u op voor rapportagedoeleinden en 
deelt u via de USB-aansluiting.
 
De Apollo lustester is geschikt voor het XP95-, Discovery- en 
CORE-protocol.
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Altijd een veilig idee.


