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1. Ürün Universal olarak tanımlanmış uluslararası standartlarda ölçülere sahip bütün duman ve
CO detektörlerini test edebilmelidir.
2. Ürün standart olarak 2 ila 4,5 metre yüksekliklerde bulunan detektörlere herhangi ek
yardımcı malzeme olmadan ulaşma, bu yüksekliklerdeki detektörleri test etme ve söküp
takabilme özellikleri olmalıdır.
3. Ürünler yanmaz Poliüretan malzemeden yapılmış olmalı ve bütün ek aparatları birbirine
uyumlu olmalıdır.
4. Ürünün tutturma çubuğu 4,5 metreye teleskobik olarak yükselmeli, ek artırma aparatları ile
7,5 metreye kadar çıkabilmelidir.
5. Ürünün aksesuarları Uluslararası UL ve ULC tarafından test edilip sertifika onaylı olmalıdır.
6. Ürün en az 2 (iki) sene satıcı garantili olmalıdır.
7. Ürünün başlık aparatlarını ve diğer sarf malzemelerini toplu halde taşımaya yarayacak kendi
markasına ait çantası olmalıdır.
8. Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.
9. Ürün mekanik ve kullanımı kolay olmalıdır. Üzerinden bozulabilecek herhangi bir elektronik
parça olmamalıdır.
10. Ürünün detektör testleri için kendi markası ile üretilmiş test spreyleri olmalıdır. Bu spreyler
test başlık aparatı ile uyumlu olmalıdır.
11. Test başlık aparatı ayarlanabilir hassasiyete sahip olmalıdır. Ayrıca farklı genişlikteki
detektörleri de test etmeye uyumlu genişleme başlığı ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulursa
yedek parça olarak tedarik edilebilmelidir.
12. Ürünün detektör sökme ve takma başlık aparatı farklı ebatlarda detektörleri sökmeye
takmaya karşı ayarlanabilir olmalı. Aparatın detektörü tutan kısımları kauçuk malzemeden
yapılmalı ve kullanıma bağlı eskime durumlarında yedek parçası olmalıdır.
13. Ürünün markasına ait ısı detektörlerini de test edebilecek ürünleri de olmalıdır ve bu ürünle
de uyumlu olarak çalışabilmelidir.
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Ürün Universal yapıda olan bütün ısı detektörlerini test edebilmelidir.
Ürün Kablosuz olup ek aparatlar yardımı ile 9 metreye kadar çalışma imkânı vermelidir.
Ürün 12V çalışma gerilimine sahip olmalıdır.
Ürün ısı ve kombine detektörlerini test edebilmek için gerekli 194°F / 90°C ısıyı
üretebilmelidir.
Ürünün aksesuarları Uluslararası UL ve ULC tarafından test edilip sertifika onaylı olmalıdır.
Ürünün 1 asıl ve 1 yedek kullanım için 2 adet baton şeklinde Isı Test Başlığı ile uyumlu
bataryaya sahip olmalıdır
Ürünün aparatları arasında batarya şarj cihazı da olmalıdır.
Ürün en az 10 (on) sene satıcı garantili olmalıdır.
Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.
Ürünün markasına ait duman detektörlerini de test edebilecek ürünü de olmalıdır ve bu
ürünle de uyumlu olarak çalışabilmelidir.

