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Kenmerken Uw voordelen 

De ALTAIR 5X-detector is duurzaam, met een 
schokweerstand van wereldklasse. 

De ALTAIR 5X-detector blinkt uit in ruwe industriële 
omgevingen zonder dat u zich zorgen hoeft maken 
over het beschadigen van een "delicaat" instrument. 
De detector doorstaat een valtest van 3 m hoogte en 
heeft een onafhankelijke IP65-certificatie tegen 
binnendringing van stof en water. 

De ALTAIR 5X-detector heeft als eerste in de 
branche een spankalibratie van 60 seconden 
voor LEL, O2, CO, H2S en SO2 en een bumptest 
van 10 seconden. 

Stroomlijn uw procedures door een extra kalibratie 
overbodig te maken voor de SO2-sensor. 
Besteed minder geld aan kalibratiegas voor de meest 
gebruikelijke configuratie van vijf gassen. 

De ALTAIR 5X-detector heeft een interne 
integrale pomp. 

De integrale pomp met verzonken inlaat zorgt voor 
meer duurzaamheid met minder gevaar voor blijven 
haken. 

De ALTAIR 5X-detector heeft de kracht van de 
toonaangevende MSA XCell-sensorfamilie. 

Typische kostenbesparing van meer dan 50% op 
kalibratiegas, vervanging van sensoren en onderhoud. 
Typische afname van uitvaltijd van meer dan 50% 
tijdens bumptest van het instrument, wachten op 
gasrespons en wachten tot instrument weer vrij is. 
Verhoogde veiligheid dankzij toonaangevende 
nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en reactietijden. 

Verwachte sensorlevensduur van 4 jaar op 
LEL, O2, CO, H2S, SO2, NO2, IR, en standaard 
een garantie van 3 jaar op het instrument. 
 
Verwachte sensorlevensduur van 3 jaar op 
NH3, Cl2 en standaard een garantie van 2 jaar. 

Besteed minder geld aan het vervangen van sensoren 
en koop minder vaak vervangende instrumenten. 
Besteed minder tijd aan onderhoud van instrumenten, 
maar meer tijd aan het gebruik ervan.  

Geïntegreerde PID-sensor voor detectie van 
VOS. 

Stelt gebruikers in staat om één instrumentplatform  
te gebruiken voor standaardgasdetectie en VOS-
toepassingen. 
Compatibel met MSA GALAXY GX2-
kalibratietestbanken, met MSA Link-software en  
MSA Link Pro-software voor instrumentbeheer. 

De ALTAIR 5X-detector heeft een exclusieve 
waarschuwing bij einde levensduur van de 
sensor. 

Gebruik deze vroege waarschuwingsfunctie zodat u 
minder tijd en moeite kwijt bent aan onderhoud en 
reparatie. 

MotionAlert-functie – alarm bij gewonde 
 
 
InstantAlert-functie – handmatig alarm 

Werknemers beschikken nu over meer manieren om 
hulp in te roepen en een waarschuwing te versturen. 
 
Ideaal voor toepassingen in besloten ruimtes waar 
men elkaar niet in het zicht heeft. 

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

Met de Android-app van MSA kunt u gasuitlezingen en 
alarmen op afstand bewaken en het instrument op 
afstand configureren. 
Platform voor integratie van gegevens van 
gasdetector voor brandbestrijding, zelfstandige 
arbeiders en aangepaste systeemintegratie met 
meerdere partners. 

 


