
Защото всеки живот има цел…

Газ детектори ALTAIR® 2X
Това, което е наистина важно, е какво има вътре



СЕнзоритЕ XCeLL на MSA ИмАТ жИвОТ ОТ

ПОвече ОТ чеТИрИ ГОДИНИ, кОеТО е ДвА ПъТИ

ПО-ДълГО ОТ СТАНДАрТНОТО зА БрАНшА, И

ОСвеН ТОвА ОСИГурявАТ ИзключИТелНА

уСТОйчИвОСТ, ПрецИзНОСТ И БързА реАкцИя.

Газ детекторът 2XP ALTAIR – с технологията
XCell Pulse Technology

Първият самостоятелен тест за изправност на уреда

Газ детекторът ALTAIR 2XP предлага тест за изправност на уреда, който е толкова
лесен за извършване, че всеки може да го направи навсякъде! Науката, зад тази
първа по рода си технология, ще промени общоприетата концепция за
преносимите газ детектори. 
Съчетавайки изпитването на сензора с проста проверка на потока, ние
създадохме първият успешен самостоятелен тест за бърза проверка.
Изпитването на Pulse сензора започва, издишайте в уреда. А резултата? Газ
детекторът е в изправност!

ALTAIR 2XT – Двуканален газ детектор

Детекторът ALTAIR 2XT премахва нуждата от втори детектор, като използва
доказаните двуканални сензори XCell. Двуканалните сензори XCell откриват два
газа на различни канали на сензора с цифров изходен сигнал, който намалява
междуканалните интерференции. 

ALTAIR 2X – Едноканален газ детектор

Благодарение на сензорната XCell технология, MSA променя коренно газ
детекторите и техните възможности. Патентованият ASIC (Application-specific
integrated circuit) дизайн позволява да се редуцира максимално управляващата
електроника на сензорите и да се разположи в тях самите. По този начин XCell
сензорите на MSA постигат и предлагат изключителна издържливост,точност на
измерване и дълъг живот.

Газ детекторът ALTAIR 2X
Газ детекторите от серия Altair 2X са първите едноканални/двуканални детектори, при които е
използвана водещата в бранша сензорна технология XCell. Благодарение на нея, уредите се
отличават с ненадмината производителност, нисък разход за поддръжка и висока издържливост.
Газ детекторите имат възможност за проследяване, съвместими са и осигуряват сигурност на
работниците.

Освен това ALTAIR 2X е и първият преносим газ детектор, който включва революционната
технология XCell Pulse Technology. На базата на доказаните научно и патентовани възможности
на сензора, детекторът ALTAIR 2XP осигурява първият в света самостоятелен тест за
функционалност. Това позволява извършване на всекидневен тест за функционалност без
необходимост от аксесоари за калибриране или еталонна газова смес.

Важно е какво има вътре!



Съвместимост, проследяемост и простота, 
без компромис в безопасността!

заПиСитЕ на урЕДа СЕ СЪхранЯВат и могат

лесно да бъдат изтеглени по време на периодичното

калибриране на газ с помощта на тестовия стенд

Galaxy GX2. Софтуерът MSA Link Pro осигурява пълна

връзка, проследяемост, проактивна безопасност,

съвместимост и докладване. 

не оставяйте безопасността на късмета!
Най-добрата практика за ежедневна бърза проверка на уреда преди употребата му, може да се•
постигне лесно с ALTAIR 2XP. Тест за изправност на детектора може да се направи навсякъде и по
всяко време, без аксесоари за калибриране или еталонна газова смес.
визуалните индикатори на детектора правят проверката на теста за функционалност лесна•

ясно видима зелена светлина (зелена светлина, отметка)•
Примигва в червено, когато тестът не е преминат успешно•
Семейството детектори на ALTAIR 2X има пълна проследяемост на уреда, на записите за бърза•
проверка и калибриране, пикови показания, дневници на събития и дневници на данни.

Повишете спазването на правилата за безопасност и увереността на работниците!

СВЕтЕЩа В тЪМното ВЕрСиЯ зА

ПрИлОжеНИя НА меСТА С НИСкА

ОСвеТеНОСТ И ПО-леСНО

цялОСТНО уПрАвлеНИе НА ГАз

ДеТекТОрИ.
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Нисък разход за поддържка
като резултат от иновативната технология на мСА и издържливостта си, Altair 2X се превръща в продукт с нисък разход за поддръжка
и висока възвръщаемост в кратки срокове.

Достъпна цена

времето за реакция на сензора XCell намалява консумацията на газ, необходима за извършване•
на калибровка и тест за изправност (когато е необходимо).
Благодарение на използваната при ALTAIR 2XP технология XCell Pulse Technology,•
необходимостта от аксесори  за калибриране и еталонна газове смес намалява значително,
както и разходите покрай тях.
Двуканалният газ детектор ALTAIR 2XT елиминира нуждата от втори уред при някои приложения.•

Повишена производителност 

Прескочете чакането за газ! – Самостоятелният тест за изправност на ALTAIR 2XP•
означава, че ще можете да прекарате повече време, вършейки работа си и по-малко
време в чакане на опашка или правене на тестове изправност на уреда.
Прекарването на по-малко време на станцията за тестване за изправност на уреда
означава повече време за работа и по-добра производителност!
По-бързите тестове за функционалност, съвместимост и надеждност на продукта•
означават, че можете да преминете към работата си по-бързо!

здрав корпус

както всички детектори на MSA, така и ALTAIR 2X е направен да издържа на тежки условия и да работи безотказно.

Благодарение на здравия поликарбонатен корпус, газ детекторът издържа на силни удари и преминава успешно тест на падане от•
7,62 m (25 фута)
ALTAIR 2X с клас на защита IP 67 е прахо- и водоустойчив•
минимална RF Смущения•
Пълната тригодишна гаранция важи за целия уред, включително сензорите.•
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униКалната иМПулСна
ПроВЕрКа АвТОмАТИчНО
ПрОверявА реАкцИяТА НА 
СеНзОрА И НАНАСя кОрекцИИ НА
СеНзОрА , ПрИ НеОБХОДИмОСТ.  
(САмО зА ДеТекТОрИ ALTAIR 2XP)  

отМЕтКата и зелеНИяТ
СвеТОДИОДеН ИНДИкАТОр
ОзНАчАвАТ, че СеНзОръТ е в
ИзПрАвНОСТ И ГОТОв зА
рАБОТА

ПроСтото изДишанЕ на
ВЪзДух ПОТвържДАвА, че

ПъТяТ НА ПОТОкА НА
СеНзОрА е чИСТ, зА ДА Се
ГАрАНТИрА ДОСТИГАНеТО

НА ГАзА ДО СеНзОрА.
(САмО зА 2XP)

изДрЪжлиВоСт –
ДИзАйНъТ НА IP 67 И
БезОПАСНАТА кОНСТрукцИя
ИзДържА НА ТеСТ НА
ПАДАНе ОТ 7,6 M (25 фуТА)

ГолЕМиЯт, КонтраСтЕн
ДиСПлЕй ПОкАзвА PPM И

вИзуАлИзИрА СъСТОяНИеТО
НА СеНзОрА 

ЕДин ЕДинСтВЕн
бутон за лЕСна

уПотрЕба, Дори С
работни рЪКаВици

изДрЪжлиВ, ГуМЕн КорПуС
зА СИГурНО ХвАЩАНе

С нашата патентована технология XCell Pulse Technology създадохме прост и евтин метод за проверка на функционалността на уреда.
Годините научни изследвания, патентованата изпитваща технология на сензора и собствените методологии за реакция на сензора
осигуряват първият в света газ детектор със самостоятелен тест за функционалност. Или, най-просто казано, не са необходими
нито аксесоари за калибриране, нито бутилиран калибрационен газ за тестване на газ детектора ALTAIR 2XP.

Как работи? когато включите детектора, той автоматично стартира електронно-импулсна проверка, която активира взаимодействието
на електролита и катализатора в сензора и прави минимални корекции спрямо стойностите преди калибрирането. След това
потребителят извършва проверка на потока, като издиша към входния отвор на сензора. Детекторът за кислород, вграден в сензора,
който е активен само по време на импулсната проверка и проверката на потока, открива спада в съдържанието на кислород на
издишания въздух. Ако и двете проверки са успешни, детекторът минава теста за функционалност. 

95 db аларМа–
С червеНИ СвеТОДИОДНИ
ИНДИкАТОрИ И
вИБрАцИОННА АлАрмА

инДиКатор за КраЯ на
жиВота на СЕнзора

ЧЕрВЕнитЕ
СВЕтоДиоДни
инДиКатори ПОкАзвАТ,
че уреДъТ Не е ИзПИТАН 
зА фуНкцИОНАлНОСТ

XCell® Pulse Technology 
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информация за поръчване

тип детектор
(ниска, Висока аларма в ppm)

Графитен СВЕтЕЩ В
тЪМното

рЕзЕрВЕн
СЕнзор

ALTAIR 2 (ниска, висока аларма в PPM) XP – с технология XCell Pulse Technology

H₂S-Pulse (10, 15) 10153984 10154188 10121227

Двуканален газ детектор ALTAIR 2XT

CO/H₂S (CO: 25, 100; H₂S: 10, 15) 10154040 10154181 10152603

CO-H₂/H₂S* (CO: 25, 100; H₂S: 10, 15) 10154071 10154182 10152604

CO/H₂S-LC* (CO: 25, 100; H₂S: 5, 10) 10154072 10154183 10152605

CO/NO₂* (CO: 25, 100; NO₂: 2,5, 5) 10154073 10154184 10152606

SO₂/H₂S-LC (SO₂: 2, 5; H₂S: 10, 15) 10153985 10154190 10152607

Едноканален газ детектор ALTAIR 2X

CO (25, 100) 10153986 10154185 10152603

CO-H₂* (25, 100) 10154074 10154186 10152604

CO-HC* (25, 100) 10154075 10154187 10152602

H₂S-LC* (5, 10) 10154076 10154189 10152605

SO₂ (2, 5) 10154077 10154191 10152607

NO₂* (2,5, 5) 10154078 10154192 10152606

NH₃* (25, 50) 10154079 – 10152601

Cl₂* (0,5, 1) 10154080 – 10152600

размер 89 x 54 x 25 mm 
(ДxшxД без закопчаващ клипс) 

тегло 113 g с клипс

Корпус здрав гумиран корпус

защита от
проникване

IP67

тест за падане 7,6 m

работа работа с една ръка, един бутон

индикатори 
на теста за

изправност

успешен: зелен светодиод примигва +
отметка
Неуспешен или изтича: червен светодиод
само примигва

звукова аларма 95 dB при 30 cm

Визуална
аларма 

ултраярки светодиоди

Вибрационна
аларма

Стандартни

Дисплей едноцветен LCD с големи букви

Подсветка 10s подсветка с регулируемо изгасване

батерия Сменяща се литиева батерия

разширен
температурен

диапазон

от –20 °C до +50 °C

Екстремен
диапазон

от –40 °C до +60 °C

запис на данни 2X/2XP: > 150 ч
2XT: > 100 ч

запис на
събития

75 събития

Стандартна
гаранция

корпус и електроника: 3 години
Сензори за Cl2 и NH3: 2 години
всички останали сензори: 3 години
Не покрива консуматив.

Сертификати/одобрения

САЩ cCSAus клас I, категория 1, Групи A, B, C, D
клас II, категория 1, Групи E, F, G, клас III
Tamb = –40 °C до +60 °C T4
САЩ: UL 913 7-мо издание
канада: CSA 22.2 № 157

ATEX FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb от –40 °C до +60 °C

IEC (Австралия)
Нова зеландия

FTZU Ex ia IIC T4 Gb от –40 °C до +60 °C

* Свържете се с MSA за наличности

аКСЕСоари

Galaxy GX2 за ALTAIR, 1 клапан, EU 10128653

електронен държач за цилиндри 10105756

Безалкохолни кърпички за уреда 10154893

Газ за калибриране

оПиСаниЕ Част №

34 L 58 L

60PPM CO, 20PPM H₂S 10154976 10154977

60PPM CO, 10 PPM NO₂ 10154978 10154980

20 PPM H₂S, 10 PPM SO₂ 10154995 10154996

20 PPM H₂S 10155919 10155918

технически спецификации

Подлежи на промяна безпредизвестие
ID 08-539.2 BG/00


