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WAT ER IN ZIT, DAT TELT 

De ALTAIR 5X-multigasdetector van MSA is nu verkrijgbaar met PID-sensor. 
Aangestuurd door de meest geavanceerde technologie voor draagbare gasdetectoren 
die momenteel verkrijgbaar is, kan de ALTAIR 5X tot wel zes gassen detecteren en 
gaat de sensor langer mee dan de concurrentie. Bovendien biedt de sensor de meeste 
functionaliteit met geïntegreerde XCell-sensoren, PID en Bluetooth-technologie om te 
voldoen aan de behoeften van vandaag en morgen. 
 

Duurzaam geconstrueerd  

 De interne pomp met verzonken pompinlaat beperkt gevaar van blijven haken en breekpunten 

 Volledige garantie van 3 jaar op detector en LEL-, O2-, CO-, H2S-, SO2-, NO2- en IR-sensoren  

 Robuuste behuizing doorstaat valtest van 3 m hoogte 

 Gemakkelijk te bedienen 
 
 

Gedreven door prestatie 

 Sensorlevensduur van 4 jaar voor LEL, O2, CO (en varianten), H2S (en variant), SO2, NO2, en IR: 60% 
langer dan het branchegemiddelde! 

 Sensorlevensduur van 3 jaar voor NH3 en Cl2 

 Geavanceerde PID- en IR-sensoropties 

 De exclusieve waarschuwing van MSA bij einde levensduur van sensor voorkomt uitvaltijd van instrumenten 

 De exclusieve MotionAlert- en InstantAlert-functies van MSA zorgen voor extra veiligheid voor de gebruiker 

 Gebruikt 40% minder kalibratiegas per minuut dan het branchegemiddelde 
 
 

Flexibiliteit die aan uw behoeften tegemoet komt 

 Kan tot wel zes gassen tegelijk meten 

 Uitwisselbare sensorsleuven die direct klaar zijn voor gebruik (XCell-sensoren) 

 Breed aanbod aan sensoren voor al uw behoeften 

 Bluetooth-verbinding nu standaard op alle nieuwe ALTAIR 5X-detectoren 

 Er is nu een nieuwe Android-app van MSA om detectoren op afstand te bewaken of te configureren 

 Display in kleur of monochroom 

 Compatibel met kalibratietestbanken van het MSA GALAXY GX2-testsysteem, met MSA Link-software en 
MSA Link Pro-software voor instrumentbeheer 
 
 

Revolutionaire sensortechnologie 

 Sensorrespons- en cleartijden <15 seconden voor LEL, O2, CO, H2S, NO2 en SO2: 50% sneller dan het 
branchegemiddelde!  

 Als eerste in de branche een spankalibratietijd van 60 seconden voor LEL, O2, CO, H2S, NO2 en SO2 

 Typische kostenbesparing van meer dan 50% op kalibratiegas, vervanging van sensoren en onderhoud 

 Grotere signaalstabiliteit en herhaalbaarheid bij veranderende of extreme omstandigheden 
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Omschrijving Artikelnummer 

ALTAIR 5X met integrale pomp, gegevensregistratie, oplader, slangen en 
garantie van 3 jaar 

 

LEL, O2, CO, H2S - Kleurendisplay 10119614 

LEL, O2, CO, H2S, CO2 - Kleurendisplay 10119611 

LEL, O2, CO, H2S, PID - Kleurendisplay 10166730
LEL, O2, CO, H2S, SO2 - Kleurendisplay 10119616 

Er zijn nog meer uitvoeringen van ALTAIR 5X verkrijgbaar voor het meten van 
tot wel zes gassen! 

 

 


