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ALTAIR 2X

este în conformitate cu Directiva ATEX 94/9/CE, Anexa III. Notificarea de 
asigurare a calităţii este în conformitate cu Anexa IV a Directivei ATEX 94/9/CE 
emisă de INERIS, număr Oganism de Notificare: 0080.

Standarde.

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Produsul este în conformitate cu directiva 2004/108 CE, (CEM): 

EN 50270:2007 tip 2, EN 61000 - 6 - 3:2011
Produsul este în conformitate cu directiva 2006/66/CE.

MSA AUER GmbH

Dr. Axel Schubert

Instrumente R&D

Berlin, 
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1 Reglementări privind siguranţa

1.1 Utilizarea corectă

Detectorul de gaz ALTAIR 2X, denumit în continuare dispozitiv, este destinat a 
fi utilizat de personal instruit şi calificat.Este destinat a fi utilizat când se 
apreciază pericolul pentru a:

- Estima potenţiala expunere a lucrătorului la gaze şi vapori toxici.

- Determina monitorizarea corespunzătoare a gazului şi vaporilor necesară 
pentru un loc de muncă.

Detectorul de gaz ALTAIR 2X poate fi echipat pentru:

- Detectarea de gaze toxice specifice pentru care este instalat un senzor

Este necesar ca acest manual de utilizare să fie citit şi respectat atunci când se 
utilizează produsul. Trebuie citite şi respectate în special instrucţiunile privind 
siguranţa, precum şi informaţiile privind utilizarea şi funcţionarea produsului. În 
plus, trebuie să se ţină cont de reglementările naţionale aplicabile în ţara 
utilizatorului pentru o utilizare în siguranţă.

O altă utilizare sau utilizarea în afara acestei specificaţii va fi considerată ca 
neconformă.Acest lucru este în special valabil pentru modificările neautorizate 
aduse produsului şi pentru punerea în funcţiune neefectuată de MSA sau 
persoane autorizate.

Avertisment!

Acest produs protejează viaţa şi sănătatea.Utilizarea, întreţinerea sau lucrările 
de service necorespunzătoare pot afecta funcţionarea dispozitivului şi, astfel, 
pot afecta grav viaţa utilizatorului.

Înainte de utilizare, trebuie verificată funcţionarea corectă a 
produsului.Produsul nu trebuie utilizat dacă testul de funcţionare nu a reuşit, 
dacă este deteriorat, dacă nu au fost efectuate lucrări corespunzătoare de 
service/întreţinere, dacă nu au fost utilizate piese de schimb originale MSA.
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1.2 Informaţii privind obligaţiile

MSA nu acceptă nicio obligaţie în cazul în care produsul a fost utilizat în mod 
necorespunzător sau nu a fost utilizat conform cu destinaţia acestuia. 
Selectarea şi utilizarea acestui produs trebuie să se efectueze sub conducerea 
unui personal profesionist calificat în securitatea muncii care a evaluat cu 
atenţie pericolele specifice de la locul de instalare unde acesta se va utiliza şi 
care este extrem de familiarizat cu produsul şi limitările sale. Selectarea şi 
utilizarea acestui produs şi încorporarea acestuia în schema de siguranţă a 
locului de instalare este responsabilitatea exclusivă a Angajatorului.

Pretenţiile privind responsabilitatea pentru produs, de asemenea garanţiile 
emise de MSA privind produsul sunt anulate dacă acesta nu este utilizat, 
reparat sau întreţinut conform instrucţiunilor din acest manual.

1.3 Măsuri de precauţie şi de siguranţă

Utilizaţi dispozitivul doar pentru gazele specificate

Dispozitivul trebuie să fie utilizat doar pentru gazele pentru care este instalat un 
senzor în dispozitiv.

Verificaţi funcţionarea

Înainte de fiecare utilizare zilnică, verificaţi funcţionarea dispozitivului 
[ capitolul3.5]. MSA recomandă efectuarea unei verificări de rutină înainte de 
utilizarea zilnică. 

Efectuarea unui test rapid cu gaz etalon

Frecvenţa testului rapid cu gaz etalon este adesea stipulată de reglementările 
naţionale sau corporative; totuşi, efectuarea testului rapid cu gaz etalon înainte 
de utilizarea zilnică este, în general, cea mai bună practică de siguranţă şi, prin 
urmare, recomandarea MSA.Dispozitivul trebuie să treacă testul rapid cu gaz 
etalon.Dacă nu trece testul, efectuaţi o calibrare înainte de a utiliza dispozitivul.

Efectuaţi un test rapid cu gaz etalon mai des dacă dispozitivul este supus la şoc 
fizic sau nivele ridicate de impurităţi.

Avertisment!

Următoarele instrucţiuni privind siguranţa trebuie respectate în mod implicit. 
Utilizarea necorespunzătoare poate avea ca rezultat decesul sau vătămarea 
gravă.
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Verificaţi funcţia şi alarma înainte de fiecare utilizare

În cazul în care funcţia nu trece testele, dispozitivul trebuie să fie scos din uz.

Verificare Indicator de Siguranţă

Indicatorul de siguranţă trebuie să lumineze intermitent la fiecare 15 secunde 
după pornirea dispozitivului. 

Defectare posibilă a alarmei pe vibraţii

La temperaturi ambiante de < 0 °C, alarma pe vibraţii poate să dea semnale 
false sau se poate defecta complet. În asemenea condiţii, nu vă bazaţi exclusiv 
doar pe alarma pe vibraţii.

Şoc fizic

Executaţi o calibrare dacă dispozitivul a fost supus unui şoc fizic.

Întreţinerea Senzorului

Nu blocaţi orificiul senzorului, pentru că acest lucru poate duce la citiri 
inexacte.Nu apăsaţi pe partea din faţă a senzorului, pentru că acest lucru îl 
poate deteriora şi poate cauza citiri eronate.Nu utilizaţi aer comprimat pentru a 
curăţa orificiile senzorului, deoarece presiunea poate deteriora senzorul.

Respectarea timpului adecvat pentru stabilizarea afişajului

Lăsaţi suficient timp dispozitivului să afişeze citirea cu acurateţe. Timpii de 
răspuns variază în funcţie de tipul senzorului utilizat.

Ţineţi cont de condiţiile de mediu

O sumă de factori de mediu pot afecta măsurătorile efectuate de senzor, 
incluzând aici schimbări de presiune, umiditate sau temperatură.

Ţineţi cont de procedurile pentru manevrarea aparatelor electronice 
sensibile din punct de vedere electrostatic

Dispozitivul conţine componente sensibile din punct de vedere electrostatic. Nu 
deschideţi şi nu reparaţi dispozitivul fără a utiliza o protecţie corespunzătoare 
împotriva descărcării electrostatice [ESD]. Garanţia nu acoperă deteriorarea 
cauzată de descărcările electrostatice.

Ţineţi cont de reglementările privind produsul 

Respectaţi toate prevederile legale aplicabile în ţara de utilizare.
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Ţineţi cont de reglementările privind garanţia 

Garanţiile oferite de Mine Safety Appliances Company cu privire la produs devin 
nule în cazul în care produsul nu este utilizat şi întreţinut în conformitate cu 
instrucţiunile din acest manual. Vă rugăm protejaţi-vă pe dvs. şi pe cei din jur 
prin respectarea lor. Noi ne încurajăm clienţii să ne scrie sau să ne sune cu 
privire la acest echipament înainte de utilizare sau pentru orice informaţii 
suplimentare cu privire la utilizare sau service.

1.4 Garanţie

Nu este garantată durata de funcţionare specifică a bateriei peste temperatură.

Această garanţie nu acoperă filtrele, siguranţele sau bateriile înlocuibile. 
Această garanţie este valabilă numai dacă produsul este întreţinut şi utilizat în 
conformitate cu instrucţiunile şi/sau recomandările Vânzătorului. 

Vânzătorul va fi absolvit de orice obligaţie din această garanţie în cazul în care 
reparaţiile sau modificările sunt efectuate de alte persoane decât propriul 
personal sau personalul autorizat pentru service, sau dacă solicitarea în 
garanţie este rezultatul unui abuz fizic sau al unei utilizări necorespunzătoare a 
produsului. Niciun agent, angajat sau reprezentant al vânzătorului nu are 
autoritatea de a atribui vânzătorului vreo afirmaţie, reprezentare sau garanţie a 
acestui produs. Vânzătorul nu oferă garanţie pentru componentele sau 
accesoriile care nu sunt fabricate de vânzător, ci va trece asupra 
cumpărătorului toate garanţiile producătorilor acestor componente. 

ACEASTĂ GARANŢIE ŢINE LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANŢII, 
EXPRIMATE, IMPLICITE SAU STATUTARE ŞI ESTE STRICT LIMITATĂ 
TERMENILOR ACESTORA. VÂNZĂTORUL REFUZĂ ÎN MOD SPECIFIC 
ORICE GARANŢIE A COMERCIALIZĂRII SAU A UTILITĂŢII PENTRU UN 
SCOP PARTICULAR.

ARTICOL PERIOADA DE GARANŢIE

Cadrul şi componentele electronice Trei ani

Senzori H2S, CO, SO2, NO2 Trei ani

Senzori Cl2, NH3 Doi ani
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Despăgubire exclusivă

Este agreat în mod expres că singura şi exclusiva despăgubire a cumpărătorilor 
pentru încălcarea garanţiei de mai sus, pentru orice comportament cu caracter 
de prejudiciu al vânzătorului sau orice altă cauză a acţiunii, va fi înlocuirea la 
opţiunea vânzătorului a oricărui echipament sau a părţilor acestuia, care după 
ce a fost examinat de către vânzător, s-a dovedit a fi defect. 

Înlocuirea echipamentului şi/sau a componentelor va fi oferită fără niciun cost 
cumpărătorului, livrare F.O.B. fabrica vânzătorului. Neînlocuirea de către 
vânzător a oricărui echipament sau componente neconforme nu va face ca 
despăgubirea stabilită aici să nu îşi atingă scopul esenţial.

Excludere a deteriorărilor consecutive

Cumpărătorul înţelege în mod specific şi este de acord că vânzătorul nu este 
responsabil în niciun caz faţă de cumpărător pentru daune economice, 
speciale, incidentale sau pe cale de consecinţă, sau pentru pierderi de orice tip, 
incluzând ,dar fără a se limita la pierderea profiturilor anticipate şi alte pierderi 
cauzate de nefuncţionarea bunurilor. Această excludere este aplicabilă 
reclamaţiilor de încălcare a garanţiei, comportamentelor care aduc prejudicii 
sau oricărei alte cauze a acţiunii împotriva vânzătorului.
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2 Descriere

2.1 Prezentare generală 

Fig. 1 Privire generală asupra dispozitivului

1 LED de alarmă (roşu) 5 Buton

2 Port infraroşu 6 Afişaj cu lumină de fundal

3 Capac senzor 7 Tip gaz

4 LED de siguranţă (verde) 8 Transmiţător alarma sonoră

1 2 1

3

4

6

5

7

8
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Dispozitivul monitorizează gazele din aerul ambiant şi de la locul de 
muncă.Următoarele gaze toxice pot fi monitorizate în aerul ambiant:

- Dioxid de sulf (SO2)

- Dioxid de azot (NO2)

- Monoxid de carbon (CO)

- Hidrogen sulfurat (H2S)

- Clor (Cl2)

- Amoniac (NH3)

Senzorul dual pentru gaze toxice (Two-Tox) oferă două capacităţi de detectare 
într-un singur senzor.Sunt disponibile următoarele combinaţii:

- Monoxid de carbon /hidrogen sulfurat (CO/H2S)

- Monoxid de carbon/dioxid de azot (CO/NO2)

- Hidrogen sulfurat/dioxid de sulf (H2S/SO2)

Nivelele de alarmă pentru gazele individuale sunt setate din fabrică şi nu pot fi 
modificate în timpul utilizării.Aceste modificări pot fi efectuate doar prin 
intermediul software-ului MSA Link.

Limite de Expunere de Scurtă Durată (STEL)

Alarma STEL este calculată pentru un interval de 15 minute de expunere.

Exemple de calculaţie STEL:

Presupunând că dispozitivul a funcţionat pentru cel puţin 15 minute:

15 minute de expunere a 35 ppm:

10 minute de expunere a 35 ppm şi 5 minute de expunere a 5 ppm:

Dacă dispozitivul este pornit timp de peste 15 minute, STEL este calculat pentru 
cele mai recente cincisprezece minute din timpul de funcţionare.

Media Ponderată în Timp (TWA)

Alarma TWA este calculată pentru o perioadă de peste opt ore de expunere.

(15 minute x 35 ppm)
= 35 ppm

15 minute

(10 minute x 35 ppm) + (5 minute x 5 ppm)
= 25 ppm

15 minute



ALTAIR 2X 13

Descriere

RO

Exemple de calculaţie TWA:

1 oră de expunere a 50 ppm:

4 ore de expunere a 50 ppm şi 4 ore de expunere a 100 ppm:

12 ore de expunere a 100 ppm:

Dacă dispozitivul este pornit pentru mai puţin de 8 ore (480 minute), raportul 
ppm aI minutelor este echivalat cu zero.

(1 oră x 50 ppm) + (7 ore x 0 ppm)
= 6,25 ppm

8 ore

(4 ore x 50 ppm) + (4 ore x 100 ppm)
= 75 ppm

8 ore

(12 ore x 100 ppm)
= 150 ppm

8 ore
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2.2 Indicatoare pe ecran

Fig. 2 Afişaj

Este afişat doar pentru detectorul de gaz dual.Eticheta de 
deasupra acestei bări indică ce concentraţie de gaz este 
afişată în mod curent

Simbol durată de viaţă a senzorului – Indică sfârşitul duratei 
de viaţă a senzorului

Simbol verificare test rapid cu gaz etalon – indică testul 
rapid cu gaz etalon sau calibrarea cu succes

Simbol alarmă – indică starea alarmei.

Nu cilindru gaz – indică faptul că nu trebuie aplicată 
calibrarea gazului şi dispozitivul trebuie expus la aer 
proaspăt

Calibrare cilindru gaz – indică faptul că trebuie aplicată o 
calibrare a gazului

Simbol PEAK – indică o citire PEAK (valoare de vârf) sau 
alarmă high

Minimum – indică o valoare minimă sau alarmă low

Simbolul Limită de Expunere de Scurtă Durată (STEL) – 
indică o alarmă STEL

GAS 1
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2.3 Avertizare sfârşitul duratei de viaţă a senzorului

Dacă senzorul se apropie de sfârşitul duratei sale de viaţă, dispozitivul va 
avertiza utilizatorul că urmează o calibrare a senzorului.Senzorul este încă 
complet funcţional în acest moment, dar avertizarea oferă utilizatorului timp 
pentru planificarea unui senzor de înlocuire şi pentru minimizarea timpului de 
nefuncţionare.Simbolul  va fi afişat continuu.

Simbol Media Ponderată în Timp (TWA) – indică o 
alarmă TWA

Clepsidră – indică faptul că utilizatorul trebuie să aştepte

Indicator de siguranţă dispozitiv

Simbol verificarea fluxului - indică faptul că verificarea 
fluxului este pregătită sau trebuie să fie executată

Stare baterie - indică nivelul de încărcare al bateriei

Indică o alarmă a bateriei când luminează intermitent

Simbol verificarea electronică prin impulsuri - indică o 
verificare electronică a funcţionării curente a senzorului

Indică interacţiunea necesară

Concentraţie gaz

Procent volum

Părţi per milion

mg/m3

% Vol

ppm
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2.4 Alarmă pentru sfârşitul duratei de viaţă a senzorului

Dacă un senzor nu reuşeşte să execute două calibrări la rând, este prezentă 
alarma pentru sfârşitul duratei de viaţă a senzorului.Simbolul  va lumina 
intermitent continuu.

2.5 Lumina de fundal

Lumina de fundal poate fi activată manual cu o apăsare rapidă a 
butonului.Lumina de fundal rămâne activată pentru un anumit timp, în funcţie de 
setările dispozitivului.

2.6 Setare Aer Proaspăt (FAS)

Această verificare elimină impurităţile din fundal, reducând posibilitatea de citiri 
inexacte.

Setarea Aer Proaspăt aduce la zero senzorii de gaze toxice.Setarea Aer 
Proaspăt nu va funcţiona dacă este activată într-un mediu în care nu există aer 
proaspăt.Dacă este prezent un nivel periculos de gaz, dispozitivul va ignora 
Setarea Aer Proaspăt şi va intra în alarmă.

2.7 Test rapid cu gaz etalon pentru Senzorii cu Tehnologia XCell Pulse

Senzorii cu Tehnologia XCell Pulse pot fi testaţi rapid cu gaz etalon cu o 
combinaţie de verificare prin impulsuri şi verificare a fluxului.

În primul rând, dispozitivul efectuează o verificarea electronică prin impulsuri a 
senzorului.În al doilea rând utilizatorul execută o verificare a fluxului prin 
expirarea în faţa dispozitivului.
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3 Utilizare

3.1 Factori de mediu

Un număr de factori de mediu pot afecta citirile senzorului de gaz, incluzând 
modificări ale presiunii, umidităţii şi temperaturii.

Modificarea temperaturii

Senzorii au încorporată o compensaţie de temperatură.Cu toate acestea, dacă 
temperatura s-ar modifica dramatic, măsurătoarea senzorului s-ar putea să se 
modifice.Aducerea la zero a dispozitivului la temperatura de la locul de muncă 
pentru a obţine cel mai mic efect.

3.2 Setări

Orice modificări ale setărilor dispozitivului pot fi realizate doar utilizând 
software-ul MSA Link™.Asiguraţi faptul că este utilizată ultima versiune a 
software-ului MSA Link.

Aplicaţia MSA Link este disponibilă gratuit pe www.msasafety.com.

3.3 Prima utilizare

Când porniţi dispozitivul pentru prima dată şi după ce înlocuiţi bateria, 
dispozitivul va iniţializa bateria.Pe parcursul iniţializării bateriei, BATT INIT 
este afişat pe ecran urmat de o secvenţă de iluminări LED şi activarea motorului 
pe vibraţii.Dispozitivul va continua apoi pornirea aşa cum este descris în 
secţiunea 3.4.

 Calibrarea dispozitivelor cu Tehnologia XCell Pulse înainte de prima 
utilizare pentru a asigura performanţa optimă a senzorului.

Înainte ca dispozitivul să poată fi utilizat pentru monitorizarea 
gazelor toxice posibile din atmosferă, trebuie să fie pus în funcţiune 
( Fig. 3 şi Fig. 4).
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3.4 Pornirea dispozitivului

(1) Apăsaţi butonul.

- Toate segmentele afişajului sunt activate

- Sunetele alarmei sonore

- Led-urile de alarmă se aprind

- Alarma pe vibraţii este activată.

Dispozitivul afişează următoarele pentru câteva secunde fiecare:

- MSA

- Versiune software

- WAIT (Afişat timp de până la 20 de secunde pe parcursul descoperirii 
senzorului)

- Dacă este activat: setări de indicare a alarmei individuale

- Tip gaz

- Pictograma alarmă low cu punct de setare alarmă low

- Pictograma alarmă high cu punct de setare alarmă high

- Pictograma alarmă STEL cu punct de setare alarmă STEL

- Pictograma alarmă TWA cu punct de setare alarmă TWA

- Setări gaz calibrare

(2) Dacă pagina LastCalDate este activată, afişajul va arăta ultima dată de 
calibrare a senzorului instalat (ZZ-LLLL-AA).
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Fig. 3 Pornire

Test LCD

Număr versiune

Indicaţii
alarmă individuală

dezactivate?

LEDS
OFF

Pornire, continuare

D

N

În funcţie de setările
fiecărui instrument

HORN
OFF

VIBE
OFF

Pagini informaţii
alarmă

(Low, High, STEL,
TWA)*

* În funcţie de setările
fiecărui instrument

Pagini de informaţii
gaz de calibrare*

Ultima dată de
calibrare*

ZZ-LLLL-AA

Apăsaţi butonul
pentru a porni
instrumentul

Tip gaz
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(3) Atenţionarea Setare Aer Proaspăt (FAS?)/Ecranul pornire verificare prin 
impulsuri (PULSE) este afişat, în funcţie de senzorul instalat.

Fig. 4 Pornire, continuare

Avertisment!

Efectuaţi Setarea Aer Proaspăt/test rapid cu gaz etalon doar în aer proaspăt, 
necontaminat; în caz contrar, citirile inexacte pot indica în mod fals o 
atmosferă periculoasă ca fiind sigură. În cazul în care calitatea aerului 
înconjurător este nesigură, nu efectuaţi o Setare Aer Proaspăt/test rapid cu 
gaz etalon. Nu utilizaţi Setare Aer Proaspăt/test rapid cu gaz etalon pentru a 
înlocui verificările zilnice ale calibrării. Verificarea calibrării este cerută pentru 
a verifica acurateţea intervalului de măsurare. Neluarea în seamă a acestei 
avertizări poate duce la serioase leziuni personale sau moarte.

Tehnologia
XCell Pulse?

Este FAS
activat?

Pornire

FASCalDue
Verificare prin

impulsuri

D

N

N

D

Ecran Pornire
Verificare prin

Impulsuri
PULSE

Ecran senzor
încălzire

WAIT
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FAS

FAS? este afişat.

 Pentru a porni FAS, apăsaţi butonul în timp ce este afişat FAS?.

 Afişajul va indica rezultatele setării, PASS sau ERR.

Test rapid cu gaz etalon pentru Dispozitivele cu Tehnologia XCell Pulse

Acest test va porni automat.

- PULSE este afişat pentru scurt timp.

- Pictograma pentru verificare electronică prin impulsuri şi o numărătoare 
inversă sunt afişate.

- La finalul numărătorii inverse sunt afişate rezultatele verificării electronice 
prin impulsuri (PASS sau ERR).

Dacă este ERR:

 Apăsaţi butonul pentru a vă întoarce la modul de funcţionare normală şi 
pentru a efectua o calibrare.

Dacă este PASS:

- Afişajul arată pictograma pentru verificarea fluxului şi WAIT urmat de o 
numărătoare inversă.

La finalul numărătorii inverse, afişajul va indica FLOW şi LED-urile verzi din 
apropierea senzorului vor lumina intermitent.

 Expiraţi în dispozitiv.

 Ţineţi dispozitivul aproape de gură (la o distanţă de 5 cm/2 inchi) şi 
suflaţi cu putere în orificiul senzorului timp de 2 secunde.

Rezultatele testului sunt apoi afişate (PASS sau ERR).

Dacă este ERR:

(1) Apăsaţi butonul pentru a vă întoarce la modul de funcţionare normală şi 
pentru a efectua inspecţia senzorului.

(2) Repetaţi testul rapid cu gaz etalon, dacă este necesar.

(3) Dacă testul rapid cu gaz etalon eşuează, calibraţi dispozitivul 
( Secţiunea 3.13).

Setarea Aer Proaspăt are limite.

Dacă un nivel periculos de gaz este prezent, dispozitivul afişează 
ERR.

Apăsaţi butonul pentru a confirma eroarea şi efectuaţi o calibrare.
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Dacă este PASS:

- Dispozitivul revine la modul de funcţionare normală.

- Un  este afişat pentru 24 de ore pentru a indica faptul că testul individual a 
fost efectuat cu succes.

- Dacă opţiunea LED de siguranţă (verde) este activată, Led-urile verzi vor 
lumina intermitent periodic.

Pentru a curăţa intrarea senzorului înainte sau după un test al fluxului, utilizaţi 
doar dispozitivele de curăţat aprobate, descrise în secţiunea 7.

(4) Pentru a evita FAS, nu apăsaţi butonul.

 Dispozitivul continuă secvenţa de pornire.



ALTAIR 2X 23

Utilizare

RO

Fig. 5 FAS (Dispozitive fără tehnologia XCell Pulse)
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Fig. 6 Test rapid cu gaz etalon pentru dispozitivele cu tehnologia XCell Pulse
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(5) Dacă Scadenţa Calibrării (CAL DUE) este activată prin intermediul 
software-ului MSA Link™ (setarea implicită este OFF):

- În cazul în care calibrarea este scadentă, CAL DUE se va deplasa continuu 
de-a lungul ecranului.
Apăsaţi butonul pentru a continua.O calibrare este necesară acum.

- În cazul în care calibrarea nu este scadentă, CAL, numărul de zile şi DAYS 
se vor deplasa de-a lungul ecranului o dată înainte de acţionare.

Fig. 7 Scadenţă calibrare

Dispozitivul afişează citirea de gaz în ppm sau mg/mł şi condiţia bateriei.
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Fig. 8 Măsurare

3.5 Verificări ale Funcţionării Înainte de Utilizare

Verificarea Indicatorului de Siguranţă 

Indicatorul de siguranţă trebuie să lumineze intermitent la fiecare 15 secunde 
după pornirea dispozitivului. Acest lucru indică faptul că dispozitivul 
funcţionează corect.

Verificarea Alarmelor

Verificaţi dacă alarma sooră, vizuală şi pe vibraţii funcţionează.

Pe parcursul secvenţei de pornire, alarmele sunt activate pentru scurt timp 
(teste ale funcţionării). 
Vezi secţiunea 3.2 pentru detalii.
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Test rapid cu gaz etalon

Acest test confirmă rapid faptul că senzorii de gaz funcţionează.Efectuaţi 
periodic o calibrare completă pentru a asigura acurateţea, şi imediat în cazul în 
care dispozitivul eşuează la testul rapid cu gaz etalon.Testul rapid cu gaz etalon 
poate fi efectuat cu ajutorul procedurii de mai jos sau automat, utilizând 
standul de testare GALAXY GX2.

Test rapid cu gaz etalon pentru dispozitivele fără Tehnologia XCell Pulse

(1) Apăsaţi butonul pentru aproximativ 1 sec.

 BUMP?este afişat.

(2) Apăsaţi butonul din nou în timp ce este afişat BUMP?.

(3) Alimentaţi gazul de testare în dispozitiv:

 Conectaţi regulatorul (înfiletat pe cilindrul de gaz de calibrare) şi orificiul 
senzorului cu un tub şi deschideţi regulatorul.

 Gaze de testare posibile  Secţiunea 7.

 Dacă gazul este detectat, este afişat PASS.

(4) Închideţi regulatorul.

Avertisment!

Executaţi un test rapid cu gaz etalon pentru a verifica funcţionarea adecvată 
a dispozitivului.Neefectuarea acestui test poate duce la serioase leziuni 
personale sau moartea.

Frecvenţa testului rapid cu gaz etalon este adesea stipulată de reglementările 
naţionale sau corporative; totuşi, efectuarea testului rapid cu gaz etalon 
înainte de utilizarea zilnică este, în general, cea mai bună practică de 
siguranţă şi, prin urmare, recomandarea MSA.
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Dacă testul rapid cu gaz etalon reuşeşte:

- Un  este afişat pentru 24 de ore pentru a indica faptul că testul rapid cu gaz 
etalon a fost efectuat cu succes.

- Dacă opţiunea LED de siguranţă (verde) este activată, Led-urile verzi vor 
lumina intermitent la fiecare 15 secunde.

Dacă  nu apare şi este afişat ERR verificaţi dacă:

- capacul senzorului este înfundat sau dacă filtrul este murdar,

- s-a utilizat gazul de testare şi regulatorul corecte,

- cilindrul de gaz de testare este gol sau dacă data de valabilitate a expirat,

- gazul de testare a fost alimentat la momentul potrivit,

- furtunul gazului de testare şi cilindrul/regulatorul, precum şi capacul 
senzorului şi senzorul sunt conectate în mod corect,

- dacă regulatorul fluxului este setat la 0,25 l/min

(5) Repetaţi testul rapid cu gaz etalon, dacă este necesar.

(6) Dacă testul rapid cu gaz etalon eşuează, calibraţi dispozitivul 
( Secţiunea 3.13).

(7) Repetaţi testul rapid cu gaz etalon după calibrare.
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Test rapid cu gaz etalon pentru Dispozitivele cu Tehnologia XCell Pulse

Dispozitivele cu tehnologia XCell Pulse pot fi testate rapid cu gaz etalon cu o 
combinaţie de verificare prin impulsuri şi verificare a fluxului. 

(1) Apăsaţi butonul pentru aproximativ 1 secundă.

 PULSE? este afişat.

(2) Apăsaţi butonul din nou în timp ce este afişat PULSE?.

(3) Urmaţi instrucţiunile din secţiunea 3.4

Fig. 9 Test rapid cu gaz etalon pentru dispozitivele fără tehnologia XCell Pulse
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3.6 Durata de Utilizare

Funcţionare Normală

Dispozitivul este pregătit pentru funcţionare

- atât timp cât pictograma baterie goală nu luminează intermitent goală şi

- testele funcţionării se realizează cu succes.

Indicator al Duratei de Viaţă a Bateriei

Pictograma stării bateriei este afişată continuu în colţul din dreapta sus al 
afişajului.Pe măsură ce bateria se descarcă, segmentele pictogramei bateriei 
dispar, până când rămâne numai chenarul pictogramei bateriei.

Avertizare Baterie

O avertizarea baterie indică faptul că rămân doar două zile de funcţionare la 
20 °C înainte ca bateria dispozitivului să fie epuizată.Durata de funcţionare 
reală va varia în funcţie de temperatura ambiantă şi condiţiile de alarmă.

Când dispozitivul intră în avertizarea de baterie slab încărcată:

- indicatorul duratei de viaţă a bateriei clipeşte

- alarma se emite la fiecare 30 de secunde

- LED-urile de alarmă clipesc la fiecare 30 de secunde

- dispozitivul repetă această avertizare la fiecare 30 secunde şi continuă să 
funcţioneze până când este oprit sau intervine deconectarea bateriei.

Avertisment!

Dacă o alarmă este declanşată în timp ce utilizaţi dispozitivul ca dispozitiv de 
monitorizare, părăsiţi imediat zona.

Rămânerea în zonă în asemenea condiţii poate cauza serioase leziuni 
personale sau moartea.

Durata de rămânere a dispozitivului în funcţionare în timpul 
avertizării bateriei depinde de temperatura ambiantă (temperaturile 
mai mici pot reduce durata de viaţă a bateriei) şi numărul şi durata 
de alarme în timpul avertizării bateriei.
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Deconectarea Bateriei

Când dispozitivul nu mai poate funcţiona din cauza bateriei, dispozitivul intră în 
modul Oprire Baterie:

- conturul indicatorului bateriei clipeşte

- pictograma alarmă se aprinde

- alarma sună

- LED-urile de alarmă clipesc

- nu este afişată nicio citire a gazului

- afişările alternează între BATT şi ERR

- nicio o altă pagină a dispozitivului nu poate fi vizualizată

Dispozitivul rămâne în această stare până este închis sau bateria este epuizată 
complet. Luminile de alarmă şi alarma sonoră pot fi oprite prin apăsarea 
butonului.

Avertisment!

Dacă se întâmplă ca dispozitivul să se oprească din cauza bateriei, opriţi 
utilizarea acestuia şi părăsiţi imediat zona.Dispozitivul nu vă mai poate 
avertiza de pericolele potenţiale deoarece nu are suficientă energie pentru a 
funcţiona corespunzător.

Neluarea în seamă a acestei avertizări poate duce la serioase leziuni 
personale sau moarte.

Când bateria dispozitivului este scăzută, îndepărtaţi-o din folosinţă şi 
înlocuiţi-o.

Alarma poate fi oprită prin apăsarea butonului.
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Modul stand-by

Pentru a economisi durata de funcţionare a bateriei, dispozitivul poate fi setat 
să intre automat în modul stand-by. Dacă este activat, dispozitivul va intra în 
modul stand-by dacă

- Dispozitivul a fost activat continuu pentru cel puţin 8 ore

- Dispozitivul nu a detectat nicio mişcare continuă pentru cel puţin 2 ore după 
ce durata minimă de funcţionare de 8 ore s-a scurs

- Dispozitivul nu a văzut nicio alarmă sau citire, altele în afară de 0 ppm 
(mg/mł), pe durata a 2 ore de nemişcare

Înainte de a intra în modul stand-by, dispozitivul va indica o avertizare pentru a 
informa utilizatorul că va intra în modul stand-by dacă dispozitivul nu este 
mişcat sau nu este apăsat niciun buton. Pe parcursul modului stand-by, 
dispozitivul va fi inactiv, fără gaz de măsurare şi fără afişarea oricăror citiri. 
Dispozitivul poate fi reactivat fie prin apăsarea butonului, fie prin mişcarea voită 
a acestuia, astfel încât să poată fi detectată o mişcare perceptibilă.

3.7 Monitorizarea Concentraţiei de Gaz

Gaze Toxice

Dispozitivul afişează concentraţia de gaz în părţi per milion (ppm) sau mg/mł pe 
pagina de măsurare.Dispozitivul rămâne pe această pagină până când o altă 
pagină este selectată sau dispozitivul este oprit.

Există patru puncte de setare a alarmei în dispozitiv:

Avertisment!

Dacă sunt atinse condiţiile de alarmă gaz în timp ce utilizaţi dispozitivul ca 
detector personal sau de suprafaţă, părăsiţi zona imediat: condiţia ambiantă a 
atins un nivel de alarmă presetat.Neluarea în seamă a acestei avertizări poate 
duce la serioase leziuni personale sau moarte.

Alarmă High

Alarmă Low

Alarmă STEL

Alarmă TWA
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Condiţie Alarmă

Lumina de fundal se aprinde pentru un timp care poate fi setat de utilizator pe 
parcursul unei condiţii de alarmă.

În cazul în care concentraţia gazului atinge sau depăşeşte punctul setat de 
alarmă:

- simbolul alarmei va fi afişat şi va clipi

- pictograma pentru tipul de alarmă va fi afişată şi va clipi

- se declanşează o alarmă pe vibraţii

- o alarmă sună

- LED-urile de alarmă clipesc

Alarmă Low

În cazul în care concentraţia gazului atinge sau depăşeşte punctul setat de 
alarmă low, dispozitivul va:

- afişa pictograma alarmei low cu citirea de gaz

- introduce o secvenţă de alarmă low

Alarma low poate fi oprită pentru câteva secunde prin apăsarea 
butonului.Aceasta se opreşte automat din momentul în care nivelul de gaz 
scade sub punctul setat.

Alarmă High

În cazul în care concentraţia gazului atinge sau depăşeşte punctul setat de 
alarmă high, dispozitivul va:

- afişa pictograma alarmei high cu citirea de gaz

- introduce o secvenţă de alarmă high

Alarma high poate fi oprită pentru câteva secunde prin apăsarea butonului, în 
timp ce se află încă în modul de alarmă high.Alarma high este blocată şi nu se 
va reseta când concentraţia de gaz scade sub punctul setat HIGH.

Consultaţi dispozitivul în timpul pornirii pentru setările din fabrică ale punctelor 
de alarmă.

Pentru a reseta alarma, apăsaţi butonul după ce nivelul de gaz 
scade sub punctul setat.
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Alarmă STEL

Când cantitatea de gaz detectată de dispozitiv este mai mare decât limita STEL:

- Alarma sună

- LED-urile de alarmă clipesc

- Este afişată pictograma STEL

Alarma STEL poate fi oprită pentru câteva secunde prin apăsarea butonului, în 
timp ce alarma încă funcţionează.

Alarma STEL nu este blocată şi se va reseta când citirea STEL scade sub 
punctul setat STEL.Valoarea STEL poate fi ştearsă.(  Fig. 10 pentru detalii.)

Alarmă TWA

În cazul în care citirea TWA atinge sau depăşeşte punctul setat de alarmă TWA:

- Alarma sună

- LED-urile de alarmă clipesc

- Este afişată pictograma TWA.

Alarma TWA poate fi oprită pentru câteva secunde prin apăsarea butonului, în 
timp ce alarma încă funcţionează.

Alarma TWA se blochează şi nu se va reseta.Valoarea TWA poate fi 
ştearsă.(  Fig. 10 pentru detalii.)

Consultaţi dispozitivul în timpul modului de testare pentru setările din fabrică ale 
punctelor de setare a alarmei.

3.8 Schimbarea Punctelor de Setare a Alarmei

Punctele de setare a alarmei pot fi schimbate doar utilizând software-ul 
MSA Link™.
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3.9 Afişare Date Dispozitiv

Pagina Informaţii poate să fie accesată prin apăsarea butonului timp de mai 
mult de o secundă.

Sunt afişate următoarele moduri:

Testul rapid cu gaz etalon
Citire Peak Valorile Peak/Hi şi Min/Low pot fi şterse.

Dacă este afişată această pagină, apăsaţi 
butonul pentru ştergere.

- CLR este afişat

- Valoarea este ştearsă
Limită de Expunere de Scurtă 
Durată

Citirea STEL este calculată încă de când a fost 
pornit afişajul.Dacă este afişată această 
pagină, apăsaţi butonul pentru ştergere.

- CLR este afişat

- Valoarea este ştearsă

Valoarea STL este resetată automat la zero 
atunci când dispozitivul este pornit.

Media Ponderată în Timp Citirea TWA este calculată încă de când a fost 
pornit afişajul.Dacă este afişată această 
pagină, apăsaţi butonul pentru ştergere.

- CLR este afişat

- Valoarea este ştearsă

Valoarea TWA este resetată automat la zero 
atunci când dispozitivul este pornit.
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Fig. 10 Afişare date dispozitiv

3.10 Mod IR

O apăsare de buton (mai mult de o secundă) în modul de măsurare va activa 
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3.11 Oprirea dispozitivului

(1) Apăsaţi şi menţineţi butonul apăsat până când este afişat OFF.

(2) Eliberaţi butonul în timp ce este afişat OFF pentru a opri dispozitivul.

3.12 Înregistrarea Datelor

Jurnal Date Sesiune

Dispozitivul poate să înregistreze evenimente (vezi secţiunea 5.3 pentru 
detalii).

Jurnal Date Periodice

Citirile de gaze Peak sunt autentificate periodic, pe baza setărilor utilizatorului 
(vezi secţiunea 5.3 pentru detalii).

Dispozitiv de Conectare şi un calculator

(1) Porniţi calculatorul şi aliniaţi dispozitivul la interfaţa IR a calculatorului.

(2) Apăsaţi butonul (pentru mai mult de 1 secundă) de pe dispozitiv pentru a 
introduce modul IR.

(3) Porniţi software-ul MSA Link™ pe calculator porniţi conexiunea.

Data şi timpul afişat se bazează pe ora de pe calculator.Asiguraţi-vă 
că data şi ora de pe calculator sunt corecte.

Schimbarea bateriei dispozitivului poate rezulta în timp pierdut în 
jurnalul de date.

După schimbarea bateriilor, verificaţi dacă timpul şi data se 
sincronizează cu cele de pe calculator.
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3.13 Calibrarea

Dispozitivul trebuie să fie calibrat dacă acesta nu trece testul rapid cu gaz 
etalon.

Efectuaţi un test rapid cu gaz etalon (vezi secţiunea 3.5) înainte de utilizarea 
zilnică pentru a verifica funcţionarea corespunzătoare a 
dispozitivului.Dispozitivul trebuie să treacă testul rapid cu gaz etalon.Dacă nu 
trece testul, efectuaţi o calibrare înainte de a utiliza dispozitivul.

O calibrare constă dintr-o reglare a capacităţii senzorului pentru a se potrivi 
valorii precise de concentraţie a unui cilindru de gaz de calibrare detectabil, 
cunoscut.O calibrare poate fi executată oricând pentru a asigura precizia 
maximă.Frecvenţa calibrării este adesea stipulată de reglementările naţionale 
sau corporative; totuşi calibrarea trebuie să fie efectuată periodic la intervale 
regulate sau dacă unitatea eşuează un test rapid cu gaz etalon. 
MSA recomandă o calibrare la un interval de 2 luni pentru dispozitivele cu 
tehnologia XCell Pulse şi un maxim de 6 luni pentru dispozitivele cu 
senzor XCell standard.

Asiguraţi-vă că această calibrare este efectuată într-un aer ambiant, 
necontaminat şi curat.

Avertisment!

Regulatorii şi tuburile utilizate pentru testarea rapidă cu gaz etalon şi pentru 
calibrarea Cl2 sau NH3 trebuie să fie etichetate de utilizator pentru gazul 
specific şi trebuie să fie utilizate doar pentru acel gaz în mod exclusiv pe viitor.

Datorită reactivităţii înalte a gazului Cl2 şi NH3, umiditatea ambiantă 
şi materialul tuburilor de calibrare poate reacţiona cu gazul şi poate 
determina ca citirea concentraţiei să fie mai scăzută decât 
concentraţia actuală. În timpul calibrării şi verificării rapide cu gaz 
etalon cu aceste gaze, vezi tuburile uscate (pentru materialul 
adecvat vezi secţiunea 7). Pentru cea mai bună calibrare, utilizaţi 
cele mai scurte tuburi posibile pentru a conecta cilindrul de calibrare 
pentru acest gaz.
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Dispozitivele trebuie să fie calibrate:

- după ce au fost supuse unui şoc fizic,

- după oricare modificări extreme ale temperaturii atmosferice,

- după utilizarea în concentraţii ridicate de gaz,

- dacă testul rapid cu gaz etalon/FAS eşuează,

- la intervale stabilite de procedurile locale.

Modul de calibrare poate să fie introdus după ce au fost afişate ecranele cu 
informaţii (vezi Fig. 10).

(1) Apăsaţi butonul timp de o secundă pentru a accesa pagina de informaţii.

(2) Dacă este afişat ZERO?, apăsaţi butonul pentru o calibrare zero.

- Pe parcursul setării, sunt afişate clepsidra, pictograma de gaz necalibrat şi 
concentraţia de gaz măsurată.

- În cazul în care calibrarea zero eşuează, este afişat ERR.Dispozitivul revine 
la funcţionarea normală după apăsarea unui buton.

- În cazul în care calibrarea zero se realizează cu succes, este afişat PASS 
urmat de SPAN?.

(3) Pe parcursul SPAN?, apăsaţi butonul pentru a porni modul de calibrare.

(4) Alimentaţi gazul de testare în dispozitiv:

 Conectaţi regulatorul (înfiletat pe cilindrul de gaz de calibrare) şi orificiul 
senzorului cu un tub şi deschideţi regulatorul.

 Gaze de testare posibile  Secţiunea 7.

- Sunt afişate citirea de gaz curentă, clepsidra şi pictograma cilindrului de 
gaz.

- În cazul în care calibrarea este realizată cu succes, este afişat PASS şi 
dispozitivul revine la modul de funcţionare normală. 

Dacă nu este efectuată o calibrare zero, dispozitivul revine la modul 
de funcţionare normală.

Avertisment!

Concentraţia de gaz de testare utilizat trebuie să corespundă celei stipulate în 
secţiunea 5.2 pentru a calibra senzorul în mod corect.

Pentru detectoarele de gaz duale, pot fi utilizate doar amestecurile de gaze de 
calibrare pentru a calibra senzorul în mod corect.

O calibrare incorectă poate cauza leziuni personale serioase sau moartea.
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(5) Închideţi regulatorul.

- Pentru dispozitivele cu tehnologia XCell Pulse este afişat WAIT împreună cu 
pictograma "cilindru fără gaz".  Acest lucru indică faptul că regulatorul 
trebuie să fie închis şi gazul de calibrare trebuie să fie îndepărtat din 
dispozitiv. De îndată ce gazul este îndepărtat, dispozitivul va efectua o 
operaţiune de calibrare secundară (verificare prin impulsuri) la senzor. Pe 
parcursul verificării prin impulsuri este afişată o numărătoare inversă. 
Dispozitivul va reveni apoi la modul de funcţionare normală.

- În cazul în care calibrarea intervalului de măsurare eşuează, este afişat 
ERR. Dispozitivul revine la funcţionarea normală după apăsarea unui buton.

(6) În cazul în care calibrarea eşuează, verificaţi:

 dacă intrarea senzorului sau suprafaţa acestuia este murdară,

 dacă a fost utilizat corect gazul de testare,

 dacă cilindrul de gaz de testare este gol sau dacă data de valabilitate a 
expirat,

 dacă furtunul de gaz de testare a fost conectat la senzor,

 dacă regulatorul fluxului este setat la 0,25 l/min.

(7) Dacă este necesar, repetaţi paşii de la (1) la (6).

 PASS este afişat.În caz contrar (ERR), dispozitivul trebuie să fie scos din 
uz.

În cazul în care calibrarea a fost realizată cu succes, este afişat  timp de 24 de 
ore.Dacă opţiunea LED de siguranţă (verde) este activată, Led-urile verzi vor 
lumina intermitent periodic.
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Fig. 11 Calibrarea zero
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Fig. 12 Calibrarea intervalului de măsurare
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Fig. 13 Verificarea prin impulsuri după calibrare pentru dispozitivele cu tehnologia 
XCell Pulse

3.14 Utilizaţi dispozitivul cu un Sistem de 
Testare Automat GALAXY GX2

(1) Apăsaţi butonul (pentru mai mult de 1 secundă) de pe dispozitiv pentru a 
introduce modul IR.

 Paginile dispozitivului încep să se afişeze.

(2) Poziţionaţi dispozitivul în standul de test GALAXY GX2 adecvat.

Pentru mai multe informaţii, vezi manualul de utilizare pentru sistemul de testare 
automat GALAXY GX2.

Numărătoare
inversă pentru a

finaliza verificarea
prin impulsuri

Aşteptaţi ca
utilizatorul să

îndepărteze ecranul
de gaz de calibrare

WAIT

Este gazul
îndepărtat?

Calibrarea intervalului
de măsurare

Măsurare

N

D

Aceasta este o 
numărătoare inversă 
pentru actualizarea 
verificării prin impulsuri 
după calibrare
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4 Întreţinerea

Dacă apare o eroare pe durata funcţionării, utilizaţi codurile de eroare afişate 
pentru a determina paşii următori corespunzători.

4.1 Depanare

*)  Dacă eroarea apare pe parcursul perioadei de garanţie, vă rugăm să contactaţi serviciul de relaţii 

cu clienţii MSA.În caz contrar, dispozitivul trebuie să fie scos din uz.

#:Unele erori vor indica un număr de cod de eroare suplimentar, care trebuie să fie notat şi trebuie 

să fie la îndemână când contactaţi MSA.

Problemă Descriere Reacţie

Afişaj

MEM RST Eroare Date Calibraţi dispozitivul.Reconfiguraţi 
orice setări ale clientului (puncte 
de setare alarmă, jurnal date, 
etc...)

PCB ERR # Eroare componentă 
electronică

Contactaţi MSA *)

PRG ERR # Eroare memorie program Contactaţi MSA *)

RAM ERR # Eroare RAM Contactaţi MSA *)

UNK ERR # Eroare necunoscută Contactaţi MSA *)

SNS ERR # Eroare senzor Contactaţi MSA *)

Avertizare senzor Senzorul se află la sfârşitul duratei 
sale de viaţă

Alarmă senzor Senzorul a ajuns la sfârşitul duratei 
sale de viaţă şi nu poate fi calibrat.

Înlocuiţi senzorul şi recalibraţi.

Avertizare baterie 
(fără alarmă)

Scoateţi din uz cât de repede 
posibil şi înlocuiţi bateria

BATT 
ERR

Baterie goală (cu LED-uri de 
alarmă intermitente, alarmă)

Dispozitivul nu mai sesizează gaz.

Scoateţi din funcţiune şi înlocuiţi 
bateria.

Dispozitivul 
nu porneşte

Nivel scăzut al bateriei Înlocuire baterie

& 
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4.2 Înlocuirea bateriei

Înlocuiţi doar cu: bateriile listate în secţiunea 7.

Fig. 14 Înlocuirea Senzorului şi a Bateriei

(1) Îndepărtaţi cele patru şuruburi care fixează jumătăţile de carcasă 
împreună.

(2) Îndepărtaţi cu atenţie carcasa din faţă pentru a avea acces la baterie.

 Placa de circuite va rămâne ataşată de jumătatea din spate a carcasei.

 Nu atingeţi conexiunile afişajului (doi conectori albaştri).

(3) Îndepărtaţi bateria epuizată complet şi înlocuiţi-o doar cu cea specificată 
în secţiunea 7.

 Asiguraţi-vă că respectaţi polaritatea corectă de pe baterie, aşa cum 
este indicat pe suportul bateriei.

(4) Asiguraţi-vă că interfaţa şi conectorii pentru afişaj sunt curaţi şi fără 
impurităţi pentru o funcţionare corespunzătoare.

Avertisment!

Risc de explozie:Nu înlocuiţi bateriile în zone periculoase.

1 Senzor

2 Baterie

 

1

2



ALTAIR 2X 46

Întreţinerea

RO

 Dacă este necesar, conectorii afişajului pot fi curăţaţi cu o lavetă moale, 
fără scame.

(5) Reinstalaţi carcasa frontală, asigurându-vă că senzorul, garnitura 
claxonului şi garnitura alarmei sunt aşezate în mod corespunzător.

(6) Puneţi la loc cele patru şuruburi.

Când porniţi dispozitivul pentru prima dată şi după ce înlocuiţi bateria, 
dispozitivul va iniţializa bateria.Pe parcursul iniţializării bateriei, BATT INIT 
este afişat pe ecran urmat de o secvenţă de iluminări LED şi activarea motorului 
pe vibraţii.Dispozitivul va continua apoi pornirea aşa cum este descris în 
secţiunea 3.4.

4.3 Înlocuirea Senzorului

(1) Verificaţi dacă dispozitivul este oprit.

(2) Scoateţi cele patru şuruburi ale carcasei şi îndepărtaţi carcasa frontală 
pentru a expune senzorul (localizat lângă partea de sus a dispozitivului, 
lângă luminile de alarmă  Fig. 14).

(3) Ridicaţi cu grijă şi eliminaţi corespunzător senzorul.

Atenţie!

Nu strângeţi prea tare şuruburile; în caz contrar pot fi cauzate deteriorări.

Atenţie!

După înlocuirea bateriei sau dacă dispozitivul a fost lăsat fără energie pentru 
un timp, este necesar să setaţi ora şi data din nou utilizând software-ul 
MSA Link.

Atenţie!

Înainte de a manevra placa PC, asiguraţi-vă că sunteţi legat la pământ în mod 
corespunzător; în caz contrar încărcarea statică din corpul dumneavoastră 
poate deteriora componentele electronice.Asemenea deteriorări nu sunt 
acoperite de garanţie.Curele şi seturi de legare la pământ sunt disponibile la 
furnizorii de componente electronice.

Avertisment!

Noul senzor de înlocuire trebuie să fie acelaşi cod de piesă şi tip ca cel care a 
fost înlocuit; în caz contrar va rezulta o funcţionare necorespunzătoare.
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(4) Instalaţi noul senzor în orificiile de pe placa PC (poate fi instalat într-un 
singur mod).Apăsaţi senzorul ferm în poziţie pe placă.

(5) Reinstalaţi carcasa frontală, asigurându-vă că senzorul, garnitura 
claxonului şi garnitura alarmei sunt aşezate în mod corespunzător.

(6) Asiguraţi-vă că interfaţa şi conectorii pentru afişaj sunt curaţi şi fără 
impurităţi pentru o funcţionare corespunzătoare.

Dacă este necesar, conectorii afişajului pot fi curăţaţi cu o lavetă moale, 
fără scame.

(7) Reinstalaţi şuruburile.

(8) Calibraţi dispozitivul.

4.4 Curăţarea

Curăţaţi exteriorul dispozitivului cu regularitate, utilizând numai o lavetă 
umedă.Nu utilizaţi alţi agenţi de curăţare, ci doar cei listaţi în secţiunea 7.

4.5 Depozitarea 

Când nu este utilizat, depozitaţi dispozitivul într-un loc sigur, uscat, între 0 °C şi 
40 °C. După depozitare, reverificaţi întotdeauna calibrarea dispozitivului înainte 
de utilizare.

4.6 Domeniul de livrare

Ambalaţi dispozitivul în ambalajul lui original şi introduceţi material de umplutură 
corespunzător în cutie. Dacă ambalajul original nu este disponibil, se va înlocui 
cu unul asemănător. 

Atenţie!

Nu strângeţi prea tare şuruburile; în caz contrar pot fi cauzate deteriorări.

Avertisment!

Calibraţi dispozitivul după ce senzorii s-au stabilizat; în caz contrar, 
dispozitivul nu va funcţiona aşa cum trebuie, şi persoanele care se bazează 
pe acest produs pentru siguranţa lor pot suferi leziuni personale serioase sau 
pot muri.
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5 Date tehnice

5.1 Specificaţii tehnice

Greutate 115 g (4 oz) (dispozitiv cu baterie şi clemă)

Dimensiuni
(L x l x Î) 

87 x 55 x 48 mm (3,4 x 2,2 x 1,9 in) – cu clemă de fixare

Alarme Două LED-uri ultra-strălucitoare cu unghi de vizualizare de 320° şi 
o alarmă sonoră puternică, alarmă pe vibraţii

Volumul 
alarmei sonore

95 dB în mod normal la o distanţă de 30 cm

Afişaje Afişaj mare cu valori măsurate

Tip baterie Baterie lithiu nereîncărcabilă.

Înlocuiţi doar cu: bateriile listate în secţiunea 7.

Durata de viaţă 
a bateriei

6 luni până la 12 luni, în funcţie de setările dispozitivului, 
condiţiile mediului, întreţinerea generală şi utilizarea.

La temperaturi foarte scăzute şi foarte ridicate durata de 
funcţionare a bateriei utilizate poate fi redusă în mod semnificativ. 

Senzor Electrochimic

Timp încălzire 1 minut pe parcursul procesului de pornire

Interval de 
temperatură

Interval Normal de 
Funcţionare

-10°C până la 40°C (14°F până la 104°F)

Interval Extins de 
Funcţionare

-20°C până la 50°C (-4°F până la 122°F)

Expunerea pe 
termen scurt

-40°C până la 60°C (-40°F până la 140°F)

Depozitarea  0°C până la 40°C (32°F până la 104°F)

Alarmă pe vibraţii  0°C până la 50°C (32°F până la 122°F)

Siguranţă 
Intrinsecă (ATEX, 
IEC, CSA)

-40°C până la 60°C (-40°F până la 140°F)

La temperaturi extrem de joase (sub -20°C), afişajul poate avea o 
rată de actualizare foarte înceată şi poate deveni dificil de citit. 
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Interval de 
Presiune 
Atmosferică

80 la 120 kPa (11,6 la 17,4 PSIA)

Interval de 
umiditate

15 % la 90 % umiditate relativă, fără condens

5 % la 95 % umiditate relativă intermitentă

Protecţie 
împotriva 
prafului şi a 
stropilor

IP 67
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5.2 Date Senzor

Limite şi praguri de alarmă setate din fabrică

Senzor

Punct 
setare 
Alarmă 
Low

Punct 
setare 
Alarmă 
High

Punct 
setare 
Alarmă 
Minim

Punct 
setare 
Alarmă 
Maxim

STEL TWA

Monoxid de 
carbon CO

25 ppm 100 ppm 10 ppm 1700 ppm 100 ppm 25 ppm

Concentraţie 
ridicată de 
monoxid de 
carbon CO

25 ppm 100 ppm 10 ppm 8500 ppm 100 ppm 25 ppm

Hidrogen 
sulfurat H2S

10 ppm 15 ppm 5 ppm 175 ppm 15 ppm 10 ppm

Concentraţie 
scăzută H2S

(senzor 
CO/H2S-LC)

5,0 ppm 10,0 ppm 1,0 ppm 70,0 ppm 10,0 ppm 1,0 ppm

Concentraţie 
scăzută H2S

(senzor 
H2S-LC/SO2)

10,0 ppm 15,0 ppm 1,0 ppm 70,0 ppm 15,0 ppm 10,0 ppm

Clor Cl2 0,5 ppm 1,0 ppm 0,3 ppm 7,5 ppm 1,0 ppm 0,5 ppm

Amoniac NH3 25 ppm 50 ppm 10 ppm 75 ppm 35 ppm 25 ppm

Dioxid de azot 
NO2

2,5 ppm 5,0 ppm 1,0 ppm 47,5 ppm 5,0 ppm 2,5 ppm

Dioxid de sulf 
SO2

2,0 ppm 5,0 ppm 1,0 ppm 17,5 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm



ALTAIR 2X 51

Date tehnice

RO

Specificaţii de Performanţă

Senzor Interval Rezoluţie

Reproductibilitate

Interval Normal 
de Temperatură

Interval Extins de 
Temperatură

Monoxid de Carbon 
CO 

0-1999 ppm 1 ppm +/-5 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-10 ppm sau 20% 
din totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Monoxid de Carbon 
CO
Concentraţie mare

0-9999 ppm 5 ppm +/-10 ppm sau 10% 
din totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-25 ppm sau 20% 
din totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Hidrogen sulfurat 
H2S 

0-200 ppm 1 ppm +/-2 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-5 ppm sau 20% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Concentraţie 
scăzută H2S 
(senzor CO/H2S-
LC)

0-100,0 ppm 0,1 ppm +/-2 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-5 ppm sau 20% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Concentraţie 
scăzută H2S 
(senzor H2S-LC/
SO2)

0-100,0 ppm 0,1 ppm +/-2 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-5 ppm sau 20% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Clor Cl2 0-10,0 ppm 0,05 ppm +/-0,2 ppm sau 10% 
din totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-0,5 ppm sau 20% 
din totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Amoniac NH3 0-100 ppm 1 ppm +/-2 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-5 ppm sau 20% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Dioxid de azot NO2 0-50,0 ppm 0,1 ppm +/-2 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-3 ppm sau 20% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

Dioxid de sulf SO2 0-20,0 ppm 0,1 ppm +/-2 ppm sau 10% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare

+/-3 ppm sau 20% din 
totalul măsurat, în 
funcţie de care are o 
valoare mai mare
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Specificaţii de calibrare

Senzor
Timp de 
Răspuns 
(normal) t[90]

Gaz Zero
Valoare 
Cal Zero

Concentraţie 
Gaz de 
Calibrare

Timpul de 
calibrare a 
intervalului de 
măsurare [min]

Monoxid de Carbon 
CO 

<15 s Aer 
proaspăt

0 ppm 60 ppm 1

Hidrogen sulfurat 
H2S 

<15 s Aer 
proaspăt

0 ppm 20 ppm 1

Clor Cl2 <30 s Aer 
proaspăt

0 ppm 10 ppm 2

Amoniac NH3 <40 s Aer 
proaspăt

0 ppm 25 ppm 2

Dioxid de azot NO2 <15 s Aer 
proaspăt

0 ppm 10 ppm 2

Dioxid de sulf SO2 <15 s Aer 
proaspăt

0 ppm 10 ppm 1
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5.3 Specificaţii de Înregistrare a Datelor

Jurnal 
date 
sesiune

Numărul de evenimente 
memorate

50 (cele mai recente evenimente)

Metoda de transmitere a 
datelor

Prin intermediul adaptorului infraroşu MSA 
la un calculator, utilizând software-ul 
MSA ® Link™

Informaţii jurnal 
evenimente

Alarmă - Tip Alarmă - Valoare Alarmă - 
Ora/Data

Ştergere Alarmă - Tip Alarmă - 
Valoare Alarmă - Ora/Data

Cal (Reuşit/Eşuat) - Ora/Data

Test rapid cu gaz etalon (Reuşit/Eşuat) - 
Ora/Data

Eroare neoprire - Tip Eroare (vezi 
Lista de Erori) - Ora/Data

PORNIRE/OPRIRE - Ora/Data

Alarmă Peak (pe parcursul unui eveniment 
de alarmă) - Valoare Alarmă - Ora/Data

Timpul de transmisie În mod normal, mai puţin de 60 de secunde 
max.

Jurnal 
date 
periodice

Intervalul implicit de 
înregistrare

Trei minute citiri de vârf (configurabile prin 
intermediul calculatorului de la 15 secunde 
la 15 minute sau o medie de un minut)

Timpul de memorare 
estimat

Tipic mai mult de 100 de ore pentru 
dispozitivele duale de gaz şi mai mult de 
150 de ore cu dispozitivele de monogaz cu 
interval implicit (timpul de memorare 
variază pe baza intervalului şi activităţii 
senzorului)

Timpul de transmisie În mod normal, mai puţin de trei minute.
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6 Certificare

Vedeţi eticheta dispozitivului pentru aprobările care se aplică dispozitivului dvs. 
specific.

Ţara SUA

Exia

Clasa I, Grupele A, B, C, D

Clasa II, Grupele E, F, G

Clasa III

Temperatura ambiantă:-40 °C până la 
+60 °C; T4

Canada

Exia

Clasa I, Grupele A, B, C, D

Clasa II, Grupele E, F, G

Clasa III

Temperatura ambiantă:-40 °C până la 
+60 °C; T4
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6.1 Marcaje, certificate şi aprobări
Conformitate în concordanţă cu Directiva 94/9/EC (ATEX)

Producător: Mine Safety Appliances Company

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Produs: ALTAIR 2X

Certificat examinare tip CE: FTZU 13 ATEX 0200 X

Tipul de protecţie: EN 60079-0:2012,

EN 60079-11:2012,
Performanţă: niciuna

Marcaj: II 2G Ex ia IIC T4 Gb

-40° C  Ta  +60° C

Baterie: T4: Lithiu Saft LS 17330

Lithiu EEMB ER 17335
Condiţii speciale: Schimbarea bateriei trebuie să fie efectuată 

doar în afara zonei periculoase.

Notificare de asigurare a calităţii:0080

Anul producţiei: vezi eticheta
Nr. serie: vezi eticheta
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6.2 Însemnările, Certificatele şi Aprobările Conforme cu IECEx

Producător: Mine Safety Appliances Company

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Produs: ALTAIR 2X

Certificat examinare tip IECEx: IECEx FTZU 13.0025X

Tipul de protecţie:
IEC 60079-0:2011,

IEC 60079-11:2011

Performanţă niciuna

Marcaj: Ex ia IIC T4 Gb

-40° C  Ta  +60° C

Baterie: T4: Lithiu Saft LS 17330

Lithiu EEMB ER 17335
Condiţii speciale Schimbarea bateriei trebuie să fie efectuată doar în afara 

zonei periculoase.
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7 Informaţii privind comanda

7.1 Cilindre de Gaz de Calibrare

Descriere
Cod produs

N.A. UE

Cilindru, 60 ppm CO, 34 L 710882 10073231

Cilindru, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 34 L 10153800 10154976

Cilindru, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 58 L 10153801 10154977

Cilindru, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 116 L 10153802 -

Cilindru, 60 ppm CO, 10 ppm NO2, 34 L 10153803 10154978

Cilindru, 60 ppm CO, 10 ppm NO2, 58 L 10153804 10154980

Cilindru, 60 ppm CO, 10 ppm NO2, 116 L 10153805 -

Cilindru, 20 ppm H2S, 10 ppm SO2, 34 L 10153806 10154995

Cilindru, 20 ppm H2S, 10 ppm SO2, 58 L 10153807 10154996

Cilindru, 20 ppm H2S, 10 ppm SO2, 116 L 10153808 -

Cilindru, 20 ppm H2S, 34 L 10153844 10155919

Cilindru, 20 ppm H2S, 58 L 10153845 10155918

Cilindru, 20 ppm H2S, 116 L 10153846 -

Cilindru, 10 ppm Cl2, 34 L 711066 10011939

Cilindru, 10 ppm Cl2, 58 L 806740 -

Cilindru, 10 ppm NO2, 34 L 711068 10029521

Cilindru, 10 ppm NO2, 58 L 808977 -

Cilindru, 10 ppm SO2, 34 L 711070 10079806

Cilindru, 10 ppm SO2, 58 L 808978 -

Cilindru, 25 ppm NH3, 34 L 711078 10079807

Cilindru, 25 ppm NH3, 58 L 814866 -
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7.2 Piese de schimb şi accesorii

Descriere Cod produs

Regulator, 0,25 lpm 467895

Regulator, 0.25 lpm, Combinaţie 711175

Tuburi, 40 cm (16") (nu sunt utilizate pentru NH3, Cl2) 10030325

Tuburi, 40 cm (16"), Tygon (NH3, Cl2) 10080534

Kit de reparare (clemă de suspendare, clemă cu şurub, 
bandă adezivă, 4 şuruburi carcasă, garnitură claxon/senzor, 
spumă baterie)

10154518

CD software MSA Link 10088099

MSA Link IR Dongle cu conector USB 10082834

Garnitură claxon şi senzor 10152337-SP

Baterie (pachet de 8)
10155203-SP   

10155204-SP   

Şuruburi, carcasă (pachet de 40) 10153060-SP

Asamblarea înlocuirii carcasei frontale cu garnituri şi afişaj 
(fără eticheta frontală)

- Gri pentru gaze nereactive (cu filtru) 10154519

- Luminează în întuneric pentru gaze nereactive (cu filtru) 10154597

- Gri pentru gaze nereactive (fără filtru) 10154598

Eticheta carcasei frontale Cl2 (bandă de 6) 10149015-SP

Eticheta carcasei frontale, CO (bandă de 6) 10149011-SP

Eticheta carcasei frontale, CO/H2S (bandă de 6) 10149000-SP

Eticheta carcasei frontale, CO/NO2 (bandă de 6) 10149014-SP

Eticheta carcasei frontale, H2S (bandă de 6) 10153586-SP

Eticheta carcasei frontale, H2S/SO2 (bandă de 6) 10149013-SP

Eticheta carcasei frontale, H2S-PLS (bandă de 6) 10149012-SP

Eticheta carcasei frontale, NH3 (bandă de 6) 10149016-SP

Eticheta carcasei frontale, NO2 (bandă de 6) 10152883-SP

Eticheta carcasei frontale, SO2 (bandă de 6) 10152882-SP

Şerveţel antiseptic fără alcool 10154893
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7.3 Kituri de înlocuire senzor

Descriere Cod produs

Cl2 energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152600

CO-HC energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152602

H2S/CO energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152603

H2S/CO-H2 energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152604

H2S-LC/CO energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152605

H2S-LC/SO2 energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152607

H2S-PLS kit de înlocuire, senzor XCell 10121227

NH3 energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152601

NO2/CO energie redusă, kit de înlocuire, senzor XCell 10152606



MSAsafety.com

MSA in the World

MSA North America
MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Phone 1-800-MSA-2222
Fax 1-800-967-0398

Sao Paulo
MSA do Brazil
Avenida Roberto Gordon 138
CEP 09990-901 Diadema
Sao Paulo- Brazil (Brasil)

Germany
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 0
Fax +49 [30] 68 86 15 17

Shanghai Hongkong
MSA Suzhou
No. 8 Rui En Lane, Xingpu Road
Suzhou Industrial Park 
Jiangsu

France
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Phone +33 [474] 55 01 55
Fax +33 [474] 55 47 99

Singapore
MSA S.E. Asia
51 Ayer Rajah Crescent
Singapore 139948

Poland
MSA Safety Poland Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn k/Warszawy
Phone +48 [22] 711 50 00
Fax +48 [22] 711 50 19

Tokio
MSA Japan
30-16, Nishiwaseda 3-chome
Shinjuku-ku

For further local MSA contacts please go to our web site www.MSAsafety.com.
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