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u Não condutora a uma tensão de 20 kV

u Mecanismo de bloqueio simples

u Resistência elevada ao rácio de peso

u Chicote ou curvatura mínima em altura

u Possibilidade de expansão através de três Varas de
extensão fixas SOLO101

A Vara de acesso telescópica SOLO100 permite a
instalação e substituição de detectores de incêndio
em tetos altos. Pode ser expandida com o máximo de
três Varas de extensão fixas SOLO101.
A vara telescópica de acesso suporta condições de
alta tensão. Cumpre os requisitos da norma
BS EN 61235 Seção 12 utilizando uma tensão aplicada
de 20 kV.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

1 SOLO100 Vara de acesso telescópica

1 Manual do usuário (fornecido pelo fornecedor)

Especificações técnicas

Especificações elétricas

Condutividade Testado de acordo com a norma
BS EN 61235 Seção 12; tensão aplicada
20 kV

Especificações mecânicas

Cor Vermelho

Comprimento*
Comprado nas Américas
Comprado noutro local

1,26 m a 4,5 m (4,1 ft. a 14,8 ft.) 
1 m a 3,4 m (3,3 ft. a 11,2 ft.)

Material Fibra de vidro injetada

* O comprimento e a rotulagem do produto varia de acordo com a região
onde é adquirido. Nas Américas, o produto é identificado como
SOLO100. Nos outros locais, o produto é identificado como
SOLO106-126.

Marcas comerciais
Provavelmente, todos os nomes de produtos de
hardware/software usados neste documento são
marcas registradas e devem ser tratados de acordo.



Informações sobre pedidos

SOLO100 Bastão de acesso telescópico
Permite a instalação e a substituição de detectores de
incêndio em tetos altos. Possibilidade de expansão
através de três Varas de extensão fixas SOLO101. Nas
Américas, o produto é identificado como SOLO100.
Nos outros locais, o produto é identificado como
SOLO106-126.

Número do pedido SOLO100

Acessórios

SOLO101 Bastão de extensão
Permite a instalação e substituição de detectores de
incêndio em tetos. Possibilidade de expansão com
outras varas de extensão fixas. Pode ser usada para
expandir a Vara de acesso telescópica SOLO100.
Número do pedido SOLO101
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