
Duman dedektörü testinde
tamamen yeni bir konsept

DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST CİHAZI

smokesabre  Fiskeleme Testi
Kutulu dumandan daha fazlası!

smokesabre  aerosol duman dedektör
testleriyle sorunlar çözülür.

Kutu başına daha fazla test
Daha hızlı dedektör uygulama ve temizleme
Test başına en düşük maliyet
Zararlı kalıntıya son – sabre ile risk engellenir
Silikonsuz test etme
Eko-sorumluluk - %100 biyoçözünür sabre, ozon dostu, kloroflorokarbonsuz
(CFC) ve düşük küresel su ortaklığı (GWP)

tırmanmadan test etme teknolojisi

UL ve ULC onaylı
Dedektör üreticileri onayı

150ml

YEN
İ

smokesabre ile test etme, küresel kodlar ve standartlarla uyumlulukta yardımcı olur. 

“Noktalı duman dedektörleri, dumanın dedektör bölmesine girebileceği ve bir yangın alarm sinyali üretebileceğini (örneğin; dedektör
çevresinde benzetilmiş duman veya uygun aerosoller oluşturan teçhizat kullanımı yoluyla) teyit eden bir yöntemle işlevsel olarak test
edilmelidir. Kullanılan malzemenin; dedektörün zarar görmesine sebep olmadığı veya sonraki performansını etkilemediği hususları
temin edilmelidir…”  BS5839 1: 2002; 45,4 (D)

“…dedektörler, dumanın algılama bölümüne girerek
bir alarm yanıtı verdiği yerde test edilecektir.”
NFPA 72 Bölüm 10 (10.4.2.2 3g)

www.eds.com.tr



DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST CİHAZI
Nasıl çalışır?
smokesabre  aerosol duman dedektör test cihazlarının tasarımında ileriye doğru büyük bir adımdır. Diğer
tüm basınçlı aerosol duman alarm test cihazlarının doğasında kusurlar mevcut olup hatalı kullanıldığında,
dedektör bölümünün kasası üzerinde ve/veya içerisinde zararlı kalıntılar bırakırlar. Bu kalıntılar; dedektör
plastiğinin rengini bozabilir, toz çekebilir, hassasiyeti etkileyebilir ve bazı durumlarda aşınmaya, çatlamaya
hatta dedektörün tamamen bozulmasına sebep olabilir. Test edilen aerosoller detektöre veya duman
alarmına çok yakın kullanıldığında, talimatlara rağmen aksi yapıldığında kalıntılar ortaya çıkar. 

smokesabre  kapalı konumdayken sabre, sprey düğmesine girişi engeller. Sabre tamamen uzatıldığı zaman
aerosol ancak o zaman çalıştırılabilir. Kullanımda, hava sabre içerisindeki delikler yoluyla işlenir ve bu ilgili
venturi etkisiyle çiftleştirilerek, havadan gelen “duman” parçacıklarının hızına ve buharlaşma sürecine yardımcı
olur. Sonuç, daha etkin bir test, daha iyi dedektör etkileşmesi teslimatı, test başına daha az gaz kullanımı ve
zararlı kalıntıları ortadan kaldırırken maliyetlerin azalmasıdır. 

smokesabre  tüm duman dedektörlerinin hassasiyet aralığını kaplayan evrensel bir test ürünüdür.
(parçacık büyüklüğü karşılaştırma tablosuna bakınız).

Çok yakın püskürtmeyi engellemek üzere aksesuar cihazlarla birlikte en iyi şekilde kullanıldığında diğer
ürünler de önerilebilir. Smokesabre  ile başka bir seçenek yoktur. Sabre, ürünün bir parçası olup, onsuz
kullanılamaz!  

smokesabre  dedektöre çok yakın olarak kullanımı engeller ve kutulu duman test gazına odaklanırken ve
hedeflerken zararlı kalıntıları ortadan kaldırır. 

Uzatılan sabre %100 biyoçözünür plastik ürünü 
smokesabre’den yapılmış olup sadece duman 
dedektörü test aerosolü, hem geri dönüşümlü hem 
de çevre dostudur. 

smokesabre UL onaylı olup küresel test etme 
standartlarını karşılamaktadır. Önemli duman dedek-
törü üreticileri tarafından onaylanmaktadır.  
 

Daha fazla bilgi için www.eds.com.tr sitesini ziyaret 
ediniz. 

Parçacık Büyüklüğü Karşılaştırması 

İyonlaşma Dedektörü

Optik Dedektör

Sigara Dumanı

Yağ Dumanı

Kömür Tozu
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Enerji sağlanmış donanımlarla kullanıldığı zaman risk değerlendirmesi gereklidir. Sürekli gelişimin bir parçası olan 
politikamız uyarınca, bu yayında tanımlanan ürünlerin ayrıntıları bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir. Burada 
temin edilen tüm bilgilerin basıma gitme zamanında doğru olduğuna inanılmaktadır. İyi niyetle temin edilen bilgilerin 
kesinliğini garantiye almak için her türlü çaba gösterilmiş olup ancak burada içerik dışı olanların herhangi bir temsil 
veya garantiyi tesis etme niyeti bulunmamaktadır ki, bu konuda taraflar arasında olası yasal ilişkilerin esasını 
oluşturma hususunda gerek açıkça gerekse belirtilmeyenler olup ilaveten veya gereğince örneğin, satış ya da satın 
alma sözleşmesine yönelik olarak uygulanabilir. 

tırmanmadan test etme teknolojisi


