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Testmateriaal  
Voor het controleren en testen van de brandmeldlus en componenten bieden wij diverse 
hulpmiddelen van Solo waarmee u veilig en effectief de werking van rook-, thermische- en 
koolstofmonixide puntmelders controleert. Het uitgebreide assortiment bestaat uit 
testadapters voor het testen van puntmelders, testcapsules en accessoires.
 
 
• Dankzij het uniek draaimechanisme plaatst u de testadapters altijd direct onder de melder    
  (BRT005.3, BRT005.4, BRT005.2, BRT010, BRT013)
• Geschikt voor de meeste puntmelders (tot 100 mm / 4”)
• Gebruik het speciale testgas voor het testen van rookmelders (BRT006.2) en CO-melders  
  (BRT009)
• Gebruik de verlengbuis (BRT007.1) met de telescopische teststok (BRT005.1) voor hoge  
  plafonds (max. 9 m) 
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Solo 200 universele klem 

BRT005.2

Universele melderklem voor het verwijderen van brandmelders met een diameter van 65-110 mm. 

Door het unieke draaimechanisme is de Solo 200 altijd recht onder de melder. 

 

•  Uniek draaimechanisme, altijd direct onder melder

• Gebruik de telescopische teststok (BRT005.1) met de verlengbuis (BRT007.1) voor hoge plafonds 

  (max. 9 m)

Solo 461 testadapter t.b.v. temperatuurmelders draadloos

BRT005.4

Test thermische melders veilig en effectief met deze thermische testadapter voor thermische 

melders. De testadapter werkt op accu waardoor u geen last heeft van loshangende kabels. 

 

• Uniek draaimechanisme, altijd direct onder melder

•  Geschikt voor de meeste melders (tot 100 mm / 4”)

• Gebruik de telescopische teststok (BRT005.1) met de verlengbuis (BRT007.1) voor hoge plafonds  

  (max. 9 m)

Solo 330 testadapter voor rook- en CO-melders 
BRT005.3  

Test rook- en CO-melders veilig en effectief met deze testadapter voor rook- en CO-melders. U voert 

een functionele test uit door het gericht inspuiten van testgas in de melder. U activeert het testgas 

door de adapter tegen de melder te drukken.  

 

• Dankzij het uniek draaimechanisme plaatst u de testadapters altijd direct onder de melder    

  (BRT005.3, BRT005.4, BRT005.2, BRT010, BRT013)

• Geschikt voor de meeste puntmelders (tot 100 mm / 4”)

• Gebruik het speciale testgas voor het testen van rookmelders (BRT006.2) en CO-melders  

  (BRT009)

• Gebruik de verlengbuis (BRT007.1) met de telescopische teststok (BRT005.1) voor hoge  

  plafonds (max. 9 m) 
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Solo 101 verlengbuis t.b.v. teststok Solo 100

BRT007.1

Praktische verlengstok van 1,13 m voor het vergroten van het werkbereik van de telescopische 

teststok (BRT005.1). Te gebruiken met de testadapter voor rook- en CO-melders (BRT005.3, BRT005.2 

en BRT005.4) en meldertestsets (BRT010, BRT013). 

 

Solo A5 testgas 250 ml

BRT006.2

Testgas voor rookmelders gebruiken met de testadapter voor rookmelders (BRT005.3). Met het 

inspuiten van het testgas in de rookmelder test u deze op een correcte werking. Onmisbaar voor 

iedere BMI-beheerder bij het uitvoeren van de maandelijkse testen. 

•  Gebruik het testgas samen met de testadapter voor rookmelder (BRT005.3)

•  Snelle activering van de rookmelder

• Niet giftig en bevat geen schadelijk residu 

Solo C3 testgas voor CO-melders 250 ml

BRT009

Testgas voor rookmelders gebruiken met de testadapter voor rookmelders (BRT005.3). Met het 

inspuiten van het testgas in de CO-melder test u deze op een correcte werking. Onmisbaar voor iedere 

BMI-beheerder bij het uivoeren van de maandelijkse testen.

 

•  Voorzien van verstuiver

•  Ozonvriendelijk
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Solo 100 telescopische teststok 
BRT005.1 

Telescopische 3-delige verlengstok van glasvezel voor testadapters (BRT005.3, BRT005.2 en 

BRT005.4) en meldertestsets (BRT010, BRT013). 

 

• Lengte uitgeschoven 4,5 m, werkhoogte 6 m.

• Eventueel te verlengen met verlengbuis (BRT007.1) tot een maximale hoogte van 9 m.

•  Eenvoudig vergrendelingsmechanisme 
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Testifire TS3 smoke capsules (6 stuks)

BRT011 

Vervangingsrookcapsule voor de meldertestsets (BRT010 en BRT013). 

 

•  Verpakt per 6 stuks

•  Testcapaciteit 500 tot 1.000 tests per capsule

Solo 610 draagtassenset

BRT008

Handige draagtassenset voor het veilig vervoeren van testadapters, universele klemmen en 

teststokken.

Testifire 1001-101 Meldertestset 
voor rook- en thermische melders Datasheet | Rookschakelaar
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Testifire 1001-101

BRT010

U test eenvoudig enkelvoudige of multisensor melders met deze tester voor rook- en thermische 

melders. De speciale rookcapsule genereert echte rook. 

 

•  Voorzien van een rookcapsule, 2 koppelstukken (BRT015) met accu en een 12 V/230 V acculader 

(BRT016)

•  Vervangingscapsule 6 stuks (BRT011)

•  Testcapaciteit rookcapsule 500 tot 1.000 tests

Testifire 2001-101

BRT013

U test eenvoudig enkelvoudige of multisensor melders met deze tester voor rook-, thermische en 

CO melders. De speciale CO capsule genereert CO via actieve kool in capsulevorm zonder 

drukwerking of opgeslagen CO.

 

•  Voorzien van een rook- en CO-capsule, 2 koppelstukken (BRT015)  met accu en een 12V/230V 

acculader (BRT016)

•  Testcapaciteit rookcapsule 500 tot 1.000 tests, vervangingscapsule 6 stuks (BRT011)

•  Testcapaciteit CO capsule 50 tot 150 tests,  vervangingscapsule 6 stuks (BRT018)
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Solo 770 accustok 

BRT015

Laadstok met accu voor BRT005.3, BRT005.4, BRT010 en BRT013. 

 

• Inclusief accu 

• Geschikt voor Solo 727 laadstation (BRT016)

• Accucapaciteit: 3000 mAh

Solo 727  laadstation 

BRT016 

Met dit laadstation laadt u in minder dan 90 minuten de laadstok volledig op. 

 

• Geschikt voor 230 V of autolader

• Voor BRT005.3, BRT005.4, BRT010 en BRT013
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Testifire TC3 CO capsules (6 stuks)

BRT018 

Vervangings CO capsule voor de meldertestsets (BRT013). 

 

•  Verpakt per 6 stuks

•  Testcapaciteit 500 tot 1.000 tests per capsule

Testmateriaal

Smoke sabre testgas 150 ml

BRT019

Smoke sabre testgas voor het testen van optische en ionisatie rookmelders. Sluit achterblijvende 

residuen uit. Wordt compleet geleverd met de verlengbare sabre. 

 

•  Efficiënt

• Siliconenvrij


