
Deoarece fiecare viaţă are un scop…

Detectoare de gaz ALTAIR® 2X
CEEA CE ESTE ÎN INTERIOR CONTEAZĂ cu adevărat



SenzoRII MSA XCeLL AU O DURATĂ DE vIAţĂ
NORMALĂ DE MAI MULT DE PATRU ANI, –ACEASTA
ESTE DUBLĂ fAţĂ DE MEDIA INDUSTRIEI – ŞI
ASIGURĂ STABILITATE, ACURATEţE ŞI TIMPI DE
RĂSPUNS SUPERIORI.

Detector de Gaz ALTAIR 2XP – cu Tehnologia XCell Pulse

Primul test rapid cu gaz etalon autonom!  

Detectorul de Gaz ALTAIR 2XP asigură un test rapid cu gaz etalon care este uşor de
urmărit, oricine o poate face, de oriunde! Ştiinţa din spatele acestei prime tehnologii
de acest tip va schimba înfăţişarea detectării portabile a gazului pe care o cunoaştem. 
Prin combinarea interogării senzorului cu impulsuri cu o verificare simplă a fluxului,
am creat primul test rapid cu gaz etalon autonom de succes. Interogarea senzorului
cu IMPULSURI începe atunci când expiraţi în unitate. Şi rezultatul? Aţi efectuat UN
TEST RAPID CU GAZ ETALON!  

ALTAIR 2XT – Detector Dual Gaze Toxice

Detectorul ALTAIR 2XT elimină necesitatea unui detector secundar prin utilizarea
senzorilor XCell duali pentru gaze toxice, testaţi. Senzorii XCell duali pentru gaze toxice
detectează două gaze pe canale distincte de senzor, cu capacitate digitală care
diminuează interferenţele co-canal (ICC). 

ALTAIR 2X – Detector Monogaz

MSA revoluţionează detectarea gazului cu Tehnologia Senzorului XCell. Prin
miniaturizarea componentelor electronice de control ale senzorului şi plasarea
acestora în interiorul senzorului, utilizând designul circuitului integrat specific
aplicaţiei, proprietate MSA (ASIC), senzorii XCell MSA oferă stabilitate, acurateţe şi
durată de viaţă a senzorului superioare. 

Detector de Gaz ALTAIR 2X

Detectorul de gaz ALTAIR 2X este primul detector monogaz sau detector de gaz dual care încorporează

Tehnologia Senzorului XCell, lideră în domeniu, pentru a furniza o performanţă incomparabilă,

diminuând în mod drastic costurile totale de întreţinere, sporind durabilitatea şi furnizând siguranţă a

lucrătorului, conformitate şi trasabilitate sporite.  

ALTAIR 2X este, de asemenea, primul detector de gaz portabil care a introdus Tehnologia revoluționară

XCell Pulse. Bazat pe ştiinţa testată şi capacităţile avansate ale senzorului brevetat, detectorul ALTAIR 2XP

furnizează primul test rapid cu gaz etalon autonom. Acest lucru permite să fie efectuat un test rapid cu

gaz etalon fără a fi necesare accesorii de calibrare sau un gaz specific de calibrare.

Ceea ce este în interior contează!



Conformitate, Trasabilitate şi Simplitate fără ca 
siguranţa să fie compromisă!

ÎnReGISTRĂRILe InSTRUMenTULUI SUnT
MeMoRATe şi pot fi descărcate uşor pe parcursul
calibrărilor periodice ale gazului, utilizând standul de
testare Galaxy GX2. Software-ul MSA Link Pro asigură
interconectare, trasabilitate, siguranţă proactivă,
conformitate şi raportare complete. 

nu lăsa siguranţa la întâmplare!
Cea mai bună practică industrială de efectuare a unui test rapid cu gaz etalon înainte de utilizarea zilnică este•
uşor de realizat cu ALTAIR 2XP. Testare rapidă cu gaz etalon oriunde, oricând, fără gaz îmbuteliat sau accesorii.
Indicatorii vizuali de pe detector facilitează verificarea testulului rapid cu gaz etalon•

Lumina verde extrem de vizibilă (lumina verde, marcajul de verificare)•
Luminează intermitent roşu când nu este efectuat testul rapid cu gaz etalon•
Gama de detectoare ALTAIR 2X deţine trasabilitate completă a înregistrărilor testelor rapide cu gaz etalon şi•
a înregistrărilor de calibrare, a citirilor de vârf, a jurnalelor de evenimente şi a jurnalelor de date care privesc
instrumentul respectiv.

Sporiţi conformitatea în privinţa normelor de siguranţă şi susţineţi încrederea lucrătorului!

VeRSIUneA CARe STRĂLUCeŞTe În
ÎnTUneRIC PENTRU APLICAţIILE ÎN
CONDIţII DE ILUMINARE REDUSĂ ŞI O
ADMINISTRARE MAI UŞOARĂ A
SETĂRILOR MULTIPLE ALE
DETECTORULUI.
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Scăderea Costurilor Totale de întreţinere
Tehnologia MSA lideră în domeniu, combinată cu durabilitatea produsului înseamnă că detectorul de gaz ALTAIR 2X asigură costuri totale
reduse de întreţinere faţă de instrumentele competitive şi va amortiza investiţia rapid.

Costuri şi Cheltuieli Reduse

Răspunsul şi timpul de revenire a Senzorilor XCell reduc consumul de gaz pentru testul de calibrare şi•
pentru testul rapid cu gaz etalon (dacă se aplică). 
ALTAIR 2XP cu Tehnologia XCell Pulse reduce nevoia pentru gazul specific de calibrare şi pentru•
accesoriile de efectuare a testului rapid cu gaz etalon, pentru a asigura economii semnificative!
Detectorul dual de gaze toxice ALTAIR 2XT elimină nevoia unui instrument secundar în diverse aplicaţii.•

Productivitate Crescută  

Nu aveţi nevoie de linia de gaz! Testul rapid cu gaz etalon autonom al detectorului•
ALTAIR 2XP semnifică faptul că veţi petrece mai mult timp pentru activitatea dvs. de lucru
şi mai puţin timp aşteptând la rând sau efectuând teste rapide cu gaz etalon. Pierzând mai
puţin timp la staţia de testare rapidă cu gaz etalon, înseamnă mai puțin timp de
inactivitate şi mai mult timp de producţie!
Teste mai rapide cu gaz etalon, conformitate uşoară şi fiabilitatea produsului semnifică•
faptul că puteţi lucra mai rapid şi mai sigur!

Construcţie solidă

Ca toate detectoarele MSA, ALTAIR 2X este construit pentru durabilitate şi destinat pentru munca care trebuie să fie efectuată.

Având o carcasă solidă din policarbonat, rezistă la impacturi extreme şi trece testul de cădere de la o înălţime 7,62 m (25 de picioare)•
ALTAIR 2X, clasificat IP 67, este etanș atât la apă cât şi la praf•
Interferenţa minimă Rf•
Garanţia completă de trei ani include întregul instrument, inclusiv senzorii.•
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VeRIFICAReA UnICĂ PRIn
IMPULSURI vERIfICĂ ÎN MOD
AUTOMAT RĂSPUNSUL
SENZORULUI ŞI fACE CORECţII
PENTRU INTEGRITATEA
SENZORULUI.  
(NUMAI DETECTORUL ALTAIR 2XP)  

Un MARCAJ De VeRIFICARe ŞI
INDICATORUL CU LED vERDE
SEMNIfICĂ fAPTUL CĂ TESTUL
RAPID CU GAZ ETALON A fOST
EfECTUAT ŞI PRODUSUL ESTE
PREGĂTIT DE fUNCţIONARE

o eXPIRARe SIMPLĂ A
AeRULUI vERIfICĂ DACĂ

ACEASTĂ CALE A fLUXULUI
SENZORULUI ESTE fĂRĂ

OBSTACOLE PENTRU A
ASIGURA CĂ GAZUL
AjUNGE LA SENZOR. 

(NUMAI PENTRU 2XP)     

DURAbILITATe – DATORITĂ
DESIGNULUI IP 67 ŞI
CONSTRUCţIEI SIGURE ÎN MOD
INTRINSEC, fACE fAţĂ UNUI
TEST DE CĂDERE DE LA O
ÎNĂLţIME DE 7,6 M (25
PICIOARE)

AFIŞAJUL MARe, CU
ConTRAST ÎnALT AfIŞEAZĂ

PPM ŞI STAREA vIZUALĂ A
SENZORULUI 

oPeRARe FACILĂ CU Un
SInGUR bUTon, CU

MĂnUŞI

CARCASĂ RobUSTĂ,
DURAbILĂ PENTRU O

APUCARE SIGURĂ

Cu Tenhologia noastră brevetată XCell Pulse am creat o metodă simplă și necostisitoare pentru testarea rapidă cu gaz etalon. Anii de cercetare
științifică, tehnologia brevetată de interogare a senzorului şi metodologiile proprii de răspuns al senzorului au condus la primul detector de gaz
din lume cu un test rapid cu gaz etalon autonom. Pe scurt: nu este necesară utilizarea de accesorii de calibrare sau de gaz de calibrare îmbuteliat
pentru testarea rapidă cu gaz etalon a Detectorului de Gaz ALTAIR 2XP.

Cum funcţionează? Când detectorul este pornit, acesta începe în mod automat o verificarea electronică prin impulsuri, care activează
catalizatorul senzorului si interacţiunea electrolitică şi face corecturi minore în urma comparării valorilor actuale cu cele anterioare de calibrare.
Apoi utilizatorul efectuează o verificarea a fluxului prin expirarea către admisia senzorului. În senzor este inclus un detector de oxigen, care este
activ doar pe parcursul impulsului şi verificării fluxului şi care detectează o scădere a conţinutului de oxigen din aerul expirat. Dacă aceste două
verificări sunt bune, detectorul de gaz trece testul rapid cu gaz etalon. 

ALARMĂ 95 Db –
CU INDICATOARE CU LED ROŞU
ŞI ALARMĂ PE vIBRAțII

InDICAToR PenTRU
SFÂRŞITUL DURATeI De VIAŢĂ

A SenzoRULUI

InDICAToARe CU LeD
RoŞU ARATĂ fAPTUL CĂ
INSTRUMENTUL NU A fOST
vERIfICAT CU TESTUL 
RAPID CU GAZ ETALON

XCell® Pulse Technology 
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Informaţii privind comanda

Tip detector
(Low, High Alarm în ppm)

Gri cărbune STRĂLUCeŞTe
În ÎnTUneRIC

SenzoR De
SCHIMb

ALTAIR 2 (Low, Hi Alarm în PPM) XP – cu Tehnologia XCell Pulse

Impuls H₂S (10, 15) 10153984 10154188 10121227

Detector Dual Gaze Toxice 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

Detector Monogaz 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

Mărime 89 x 54 x 25 mm (LxlxH fără clemă) 

Greutate 113 g fără/ clemă

Carcasă Înveliş cauciucat, robust

Protecţie la
infiltrare

IP67

Test de cădere
de la înălţime

7,6 m

Manipulare Operare cu o singură mână şi cu un singur
buton

Indicatoare
pentru testul
rapid cu gaz

etalon

Reuşit: LED-ul verde luminează intermitent şi
apare marcajul de verificare
Eşuare sau expirare: LED-ul roşu luminează
doar intermitent

Alarmă sonoră 95 dB la 30 cm

Alarmă vizuală LEDuri foarte strălucitoare

Alarmă pe
vibraţii

Standard

Afişaj LCD cu caractere mari monocromatice

Lumina de
fundal

Lumina de fundal 10 s fără repaus reglabil

baterie Baterie din litiu înlocuibilă

Interval de
temp. extins

–20 °C până la +50 °C

Interval extrem –40 °C până la +60 °C

Jurnal de date 2X/2XP: > 150 ore
2XT: > 100 ore

Jurnal
evenimente

75 de evenimente

Garanţie
standard

Cadru & părţi electronice: 3 ani
Senzori Cl2 & NH3: 2 ani
Toţi ceilalţi senzori: 3 ani
Nu acoperă părţile consumabile.

Certificări/Aprobări

SUA cCSAus Clasa I Div 1 Grupele A, B, C, D
Clasa II Div 1 Grupele E, f, G Clasa III
Tamb = –40 °C până la +60 °C T4
SUA: UL 913 Ediţia 7
Canada: CSA 22.2 Nr. 157

ATEX
fTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb –40 °C până la
+60 °C

IEC/Australia/
Noua Zeelandă

fTZU Ex ia IIC T4 Gb –40 °C până la +60 °C

* Contactaţi MSA pentru valabilitate

ACCeSoRII

Galaxy GX2 pentru ALTAIR, 1 supapă, UE 10128653

Suport Electronic al Cilindrului 10105756

Şerveţele fără alcool pentru instrumente 10154893

Gaz de Calibrare

DeSCRIeRe CoD PIeSĂ

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

Specificaţii Tehnice

MSA europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel +49 (0)30 68 86-0
fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel +1-724-776-8626
fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

MSA Safety Romania S.R.L.
Str. virgil Madgearu, Nr. 5 
Ap. 2, Sector 1
014135 Bucuresti
Romania
Tel +40 (0)21 2 32 62 45
fax +40 (0)21 2 32 87 23
E-mail info.ro@MSAsafety.com

Date de contact

Prezentul prospect poate fi modificat fara notificari in prealabil
ID 08-539.2 RO/00


