
Защото всеки живот има цел…

Семейство детектори за газ ALTAIR®

ALTAIR:
Едноканален детектор за газ, който не изисква поддръжка
ALTAIR 2X:
Едноканален и двуканален детектор за газ, работещ със сензори MSA XCell
ALTAIR PRO:
Издръжлив едноканален детектор за газ
ALTAIR 4X:
Компактен детектор за много газове, работещ със сензори MSA XCell
ALTAIR 5X Wireless:
Универсален детектор за много газове, работещ ￼със сензори MSA XCell
GALAXY GX2:
Система за автоматично тестване



ALTAIR 2X

ALTAIR и ALTAIR PRO
ALTAIR – Едноканален детектор за газ, който не изисква поддръжка
ALTAIR е издръжлив едноканален детектор за газ със сензорни опции за H₂S, CO или O₂.
Той осигурява две години или 1080 алармени минути експлоатационен живот под
гаранция без необходимост от поддръжка. Този инструмент няма да се дезактивира след
две години работа, а ще продължи да работи, докато капацитетът на батерията и на
сензора му позволяват това.

ALTAIR PRO – Издръжлив едноканален детектор за газ
ALTAIR PRO е надежден високопроизводителен едноканален детектор за газ със
сензорни опции за O₂, ClO₂, HCN или PH₃. Той измерва и показва точно концентрацията
на газ.

Характеристики на детекторите за газ ALTAIR и ALTAIR PRO:
Издържливост при тест на падане от 3 м•
Оценка IP 67 (устойчивост срещу проникване на прах и вода)•
Дизайн, удобен за хващане•
ALTAIR: проследяемост – запис на до 25 събития•
ALTAIR PRO: проследяемост – запис на до 50 събития и на над 100 часа периодични•
данни (с интервал по подразбиране от 3 мин)
Лесна проверка за функционалност с отметка, която се показва в продължение на 24 часа•
Гаранция за ALTAIR: 2 години след активирането или 1080 алармени минути •
Гаранция за ALTAIR PRO O₂: 2 години. Други: 1 година•

Предлага се и с
фосфоресциращ корпус

Първият самостоятелен
тест за функционалност 

в света!

Семейство детектори за газ ALTAIR

Едноканални и двуканални детектори за газ, работещи със 
сензори MSA XCell 
Всички детектори за газ ALTAIR 2X включват доказаната технология XCell Sensor Technology,
подобряват безопасността на работниците, съответствието и проследяемостта, минимизират
разходите за експлоатация и демонстрират висока издръжливост.

ALTAIR 2XP: първият самостоятелен тест за функционалност в света – тестване по-всяко•
време и навсякъде без газ за калибриране благодарение на патентованата XCell Pulse
Technology. Подобрете безопасността, намалете поддръжката и увеличете продуктивността! 
ALTAIR 2XT: Наблюдавайте 2 газа с 1 устройство благодарение на изключителната технология•
MSA XCell Two-Tox Sensor Technology
ALTAIR 2X: широка гама от едноканални детектори за газ, работещи със сензори XCell•
Вече уреда се предлага с опция за показване на стойността на диплея или само за аларма•
Най краткото време за реакция на сензора и най-ниската скорост на потока на газа за•
калибриране, налични на пазара
Типичен експлоатационен живот на сензор XCell > 4 години•
Режим на ниска консумация•
Вече с аларма MotionAlert•
Издръжливост на множество падания върху бетон от височина 7,5 м•
Оценка IP 67 •
Лесно постигане на съответствие!•
Успешен тест за функционалност: зелен LED индикатор мига на всеки  15 сек + показване на
отметка в продължение на 24 часа Неуспешен или изтекъл тест за функционалност: червен
LED индикатор мига на всеки 15 секунди, не се показва отметка
Проследяемост – запис на до 300 събития и на над 950 часа периодични данни •
(с интервал по подразбиране от 3 мин.)
Индикаторът за края на живота на сензора елиминира прекъсвания за сервизно•
обслужване
Ниски разходи за експлоатация•
3-годишна гаранция за инструменти със сензори XCell за CO, H₂S, SO₂ и NO₂ •
(2-годишна за сензори XCell за Cl₂ и NH₃)
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ALTAIR 4X

Помпа за проби ALTAIR

Помпата за проби ALTAIR се присъединява към гама та от продукти от серия Altair,
осигуряващи характерна издръжливост и функционалност. 
С голям бутон, удобен за работа с ръкавици и управление с една ръка, помпата за проби
ALTAIR е проектирана така, че да се използва лесно във всякакви работни условия.
За потребители, които от време на време трябва да използват инструменти за дифузия за
помпени приложения, помпата за проби ALTAIR е идеалното решение с опции за вземане
на проби чрез използване на сонда за проби или тръбопровод за проби до 30 м. 

До 30 м разстояние за вземане на проби•
Здрава лята гумена броня•
Издръжливост на множество падания върху бетон от височина 3 м•
Прахоустойчива и водоустойчива конструкция с оценка IP 65•
Презареждаема батерия•
Повече от 30 часа време на работа•
Съвместимост с всички зарядни устройства от гамата ALTAIR, •
зарядни устройства за настолен компютър/автомобил
Визуална проверка на филтъра•
Бърза смяна на компонентите•
Цялостно защитен дизайн•
3-годишна гаранция•

Предлага се
фосфоресциращ корпус

Детектор за много газове, работещ със сензори MSA XCell
ALTAIR 4X е надежден детектор за много газове, който измерва едновременно 
до четири газа от богато разнообразие от сензори, включително такива за възпламеними
газове, O₂, CO, H₂S, SO₂ и NO₂.
Големите бутони, които са удобни за натискане дори с ръкавици, и контрастният дисплей
правят ALTAIR 4X лесен за работа във всяка среда, дори при условия на ниска осветеност.
Предлага се пълна гама аксесоари.

Най кратко време за реакция на сензора и най-ниската скорост на потока на газа за•
калибриране, налични на пазара
Типичен експлоатационен живот на сензор XCell > 4 години•
По-голяма стабилност и повторяемост на сигнала•
24 часа време на работа на батерията•
Издържливост при тест на падане от 6 м•
Оценка IP 67•
Уникални функции за аларма: MotionAlert и InstantAlert•
Лесна проверка за функционалност с отметка, която се показва в продължение на 24 часа•
Проследяемост – запис на до 500 събития и на 50 часа периодични данни •
(с интервал от 1 мин)
Предлага се многогнездово зарядно устройство за ALTAIR 4X•
Трансформирайте ALTAIR 4X в помпен инструмент за вашите приложения за взимане на•
проби с помощта на помпата за проби ALTAIR
Индикаторът за края на живота на сензора елиминира прекъсвания за сервизно•
обслужване
Ниски разходи за експлоатация•
Пълна 3-годишна гаранция – опция за 1-годишна удължена гаранция•
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ALTAIR 5X Wireless

Ex Ex-M Ex-H O₂ CO/H₂S CO-HC H₂S/CO 
H₂ RES

CO/
H₂S-LC SO₂ SO₂ /

H₂S-LC CO/NO₂ NH₃ Cl₂

ALtAiR 4X да да да да да НЕ да да*¹ НЕ да*¹ да*¹ НЕ НЕ

ALtAiR 5X да да*² да да да да*² да да*² да НЕ да*² да да

H₂S Pulse H₂S-LC CO CO H₂ RES CO-HC SO₂ NO₂ NH₃ Cl₂ CO/H₂S CO H₂
RES/ H₂S 

CO/
H₂S-LC CO/NO₂ SO₂/

H₂S-LC

Нов ! 
с PID

Предлага се
фосфоресциращ корпус
за ALTAIR 5X с IR сензори

Детектор за много газове, 
работещ със сензори ‘MSA XCell 
Многофункционалният детектор за газ ALTAIR 5X за откриване на
възпламеними газове, O₂ и токсични газове е точно толкова издръжлив и
функционален, колкото изглежда. Здрав поликарбонатен корпус осигурява
ненадмината издръжливост. Във вътрешността, доказана в работата на терен
вградена помпа предоставя постоянен газов поток, елиминирайки
проблемите, свързани с външно прикачените компоненти.
Ергономичният дизайн, бутоните, които могат да се натискат и с ръкавици, 
и контрастният дисплей правят многоканалният газ детектор ALTAIR 5X лесен
за използване при всякакви приложения. 
Могат да се следят до шест газа едновременно.

Вградена помпа•
Много кратко време за реакция и изчистване на сензора•
По-голяма стабилност и повторяемост на сигнала•
Типичен експлоатационен живот на сензора > 4 години за XCell LEL,•
сензорите XCell за O₂, CO, H₂S, SO₂ и NO₂ и IR сензорите
Типичен експлоатационен живот > 3 години за XCell за NH₃ и Cl₂•
Чрез включването на Bluetooth като стандартна функция MSA предлага•
ползите на безжичното свързване и осигуряване на защита за всеки
Издръжливост при тест на падане от 3 м•
Уникални функции за аларма: MotionAlert и InstantAlert•
Проследяемост – запис на до 1000 събития и на 200 часа периодични данни (с интервал от 1 мин)•
Предлага се многогнездово зарядно устройство за ALTAIR 5X•
Богата гама от аксесоари за взимане на проби•
Безжична USB опция за свързване към алфа Частна мрежа•
Индикаторът за края на живота на сензора елиминира прекъсвания за сервизно обслужване•
Ниски разходи за експлоатация•
Пълна 3-годишна гаранция за XCell LEL, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂ и IR сензори, 2-годишна гаранция за XCell за•
NH₃ и Cl₂ и минимум 1-годишна гаранция за другите сензори за PID, NO, NO₂, ClO₂ и HCN

Семейство детектори за газ ALTAIR

Съвместимост на сензора XCell с инструменти за много газове

*1 Изисква софтуерна версия 2.03 за детектор за много газове ALTAIR 4X
*2 Изисква софтуерна версия 1.27.06 или по-нова за детектор за много газове ALTAIR 5X

Сензор XCell с ниска мощност за ALTAIR 2X 
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MSA Link Pro Software 

GALAXY® GX2 
Система за автоматично тестване
Този лесен за използване автоматичен тестов стенд предлага
висока производителност като самостоятелно устройство или
като интегрирана преносима система за управление на
детектори, позволяваща пълен достъп до данни и управление
на продуктите от семейството детектори за газ ALTAIR на MSA.
След като поставите детектор за газ от семейството ALTAIR в
системата GALAXY GX2, той може да бъде тестван, калибриран
и зареждан автоматично. Гъвкавостта позволява до 10 тестови
станции, 4 държача за бутилка и многогнездово зарядно
устройство в една банка детектори от системата GALAXY GX2.

Лесно настройване, просто използване и тестване без•
натискане на бутони
Цветният сензорен екран подобрява работата на•
потребителите на тестовия стенд
Тествайте до 10 детектора за газ едновременно за времето,•
което е необходимо на повечето конкурентни системи да
тестват едно-единствено устройство
Предлагат се 19 езика на менюто за работа•
Повече от 50% намаляване на разходите за експлоатация,•
включително на разходите за газ за калибриране, когато се
комбинира с високопроизводителните сензори MSA XCell

Лесно и проактивно управление на всичките ви
устройства за откриване на газ
Програмата предлага ефективно настройване и
конфигуриране с известия на таблото за всякакви условия,
както и предупреждения за газа за калибриране и срока на
годност. Налични са функции за търсене на данни, печат или
запис на отчети, включително инциденти с излагане на газ;
системата може да се настрои така, че да изпраща
автоматично известия за излагане по имейл. Могат да се
генерират регистри за сесия, периодични регистри, регистри
за калибриране, както и за данните относно банките на
системата GALAXY GX2.

Табло – преглед на системата в реално време: ясни известия•
за инструментите, които имат нужда от калибриране или
тест за функционалност 
Съхраняване на регистри с данни за инструментите за определен период или сесия или на персонализирани отчети в база данни•
Имейл известявания за системата GALAXY GX2, предупреждения за инструментите и съобщения за грешки•
Управление на набор от устройства: конфигуриране на настройките за банки, инструменти и проверки на набора от•
устройства
Системата може да се настрои със статични или DHCP връзки, предлагайки по този начин изключителна гъвкавост;•
Гъвкави възможности за достъп: администраторът може да назначи няколко нива на потребителски права;
Потребителите разполагат с достъп до софтуера от всеки компютър, свързан с главната база данни;
Базата данни съществува на един компютър или сървър, като множество компютри на крайни потребители могат да
осъществяват достъп до нея, за да използват програмата;
Мрежата може да се състои единствено от една банка на тестов стенд, един рутер и един лаптоп или да включва една или
повече банки на тестов стенд, свързани в корпоративна интранет структура
MSA Link Pro Software работи изцяло в рамките на защитната стена на вашата фирма•

Семейство детектори за газ ALTAIR
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ВАЖНО Е КАКВО ИМА ВЪТРЕ
РАБОТНИЦИТЕ, които се сблъскват с потенциално опасни ситуации, заслужават най-добрата възможна защита. 
Ние в MSA работим неуморно, за да изградим по-интелигентни, по-добри инструменти за откриване на газове, на които хората по света
да разчитат. За детекторите за газ ALTAIR 2X, ALTAIR 4X и ALTAIR 5X MSA разработи най-усъвършенстваната технология за преносими
детектори за газ, налична на пазара – XCell Sensor Technology.

Задвижвани от производителността
Истинската сила на нашите преносими детектори за газ идва от уникалната сензорна технология. Сензорите MSA XCell имат типичен
експлоатационен живот повече от два пъти по-дълъг в сравнение със средния за индустрията и са проектирани с помощта на
патентования дизайн на интегрираната верига специално за приложения (ASIC) на MSA. Благодарение на миниатюрния размер на
управляващата електроника на сензора и позиционирането й директно в него сензорите MSA XCell предлагат превъзходна стабилност,
точност и повторяемост на резултатите. 
Сензорите MSA XCell са откритие в химичния и механичния дизайн на сензорите, позволявайки по кратко време за отговор 
и калибриране на обхвата. 
С по-малко време, прекарано в калибриране и тестове за функционалност, вие пестите газ за калибриране, разходи за поддръжка 
и съответно пари. 
Но най-важното, в нашия бранш пестенето на секунди във времето за реакция може също да означава спасяване на животи. 

Подлежи на промяна безпредизвестие
ID 08-520.2 BG/04


