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Testmateriaal brandmeldinstallatie
Onderstaande testmaterialen zijn onmisbaar voor elke Beheerder Brandmeldinstallaties bij het
uitvoeren van de maandelijkse beheerderstaken. Uiteraard adviseren wij u graag hoe voldaan kan
worden aan de geldende regelgeving hiervoor.
Ook voor opleiding en training van beheerderstaken (Opgeleid Persoon) kunt u bij Hefas terecht.
U kunt er ook voor kiezen uw onderhoud en de beheerderstaken bij Hefas onder te brengen!
Dan bent u er altijd van verzekerd dat kosten worden teruggedrongen en dat de uptime wordt
gemaximaliseerd! Neem eens contact met ons op voor een offerte.

Afbeelding

Omschrijving

Artikelcode

Startersset t.b.v. rookdetectoren
1 x SOLO 101 lengte 1,13 mtr
1 x SOLO 330 dispenser
(excl. bus A3 testgas)

SOLO 810

Startersset t.b.v. rookdetectoren
Vergelijkbaar met SOLO 810. Uitgevoerd met telescopische
glasvezelbuis van 4,5 mtr ipv 1,13 mtr

SOLO 809

Thermische meldertester (draadloos) set
1 x SOLO 460 thermische meldertester draadloos
2 x SOLO 760 koppelstuk inclusief accu
1 x SOLO 725 12V/230V acculader

SOLO 461

Startersset test en remove maximaal 4,5 mtr
Bestaande uit de volgende onderdelen:
1 x lengte 4,5 meter (SOLO 100)
1 x dispenser (SOLO 330)
1 x universeel demonteer opzetstuk (SOLO 200)
1 x transport verpakkingsset (SOLO 610)
(excl. Bus A3 testgas)

SOLO 811

Rookmeldertester
SOLO
Voor het handmatig testen van rookmelders.
SmokeSabre
Meer tests per bus door een betere verspreiding van de aerosol
Weinig tot geen residu door een fabrieksvoorgeschreven
testafstand.
Inhoud: 150 ml

Op al onze verkopen zijn onze meest recente Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK.
Bij een orderbedrag onder de € 250,= wordt € 27,50 aan verzend– en orderkosten in rekening gebracht.
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Afbeelding

Omschrijving

Artikelcode

Rookdetector testgas
Voor SOLO 330/332 Aërosol rook- en CO-dispenser.
Inhoud: 250 ml

SOLO A3

CO-detector testgas
Voor SOLO 330/332 Aërosol rook- en CO-dispenser.
Inhoud: 250 ml

SOLO C3

Universeel demonteer opzetstuk
Universeel opzetstuk voor plaatsing op de buizen.
Voor het verwijderen en plaatsen van puntmelders op hoogte.

SOLO 200

Transport verpakkingsset
Voor dispenser en glasvezelbuizen.

SOLO 610

Reserveglaasjes voor handmelders
FDMG291 glaasje voor handmelder 52x52mm
(t.b.v. Siemens DMA1101, DMA1131 en FDME221)

FDMG291

KG1 glaasje voor handmelder 76x40mm
(t.b.v. Siemens KAC, FDM225, DM1101 en DM1131)

KG1

FMC SPGL RW
glaasje voor alle Bosch RW handbrandmelders.

FMC-SPGL-RW

Testsleutel voor handmelders
FDMK291 (t.b.v. Siemens DMA1101, DMA1131 en FDME221) FDMK291
SC070 (t.b.v. KAC, DM1101 en DM1131)

SC070

FDMK295 (t.b.v. Siemens FDM225)

FDMK295

FMC KEY RW (Bosch)

FMC KEY RW

Bovenstaande testmaterialen betreft slechts een greep uit ons assortiment.
Belt u ons voor het uitbrengen van een complete en scherpe aanbieding! 026-7505000

