
CEEA CE ESTE
ÎN INTERIOR
CONTEAZĂ…

Detector Multi-Gaz ALTAIR® 4X
cu Tehnologia Senzorilor MSA XCell

Deoarece fiecare viaţă are un scop…



Bazat pe Durabilitate

Detectorul multigaz ALTAIR 4X măsoară până la patru gaze dintr-o gamă vastă de opţiuni de senzor, inclusiv LEL, O₂, CO, H₂S, NO₂ şi SO₂.
Este aşa de puternic şi de funcţional precum arată. O carcasă robustă IP 67 (etanşă la praf şi apă) oferă durabilitate de neegalat, inclusiv
capacitatea de a rezista la o cădere pe beton de la o înălţime de 6 m. Iar datorită butoanelor mari, uşor de utilizat cu mănuşi şi unui
display cu contrast puternic, detectorul multigaz ALTAIR 4X este uşor de utilizat în orice mediu de lucru, chiar şi în condiţii de
luminozitate redusă.

Acţionat de Performanţă

Rezistenţa şi durabilitatea nu sunt totul. Adevăratul punct forte al detectorului multigaz ALTAIR 4X îl reprezintă tehnologia senzorilor.
Senzorii MSA XCell sunt proiectați pentru o durată medie de viaţă mai mare de patru ani, dublând media industriei şi sunt construiți
folosind proiectul de circuite integrate specifice aplicaţiei proprii MSA (ASIC). Prin miniaturizarea blocurilor de frecvenţă înaltă ale
senzorilor şi plasându-le în interiorul senzorilor, senzorii MSA XCell oferă stabilitate superioară în condiţii de mediu extreme, precizie şi
repetabilitate.

Senzorii MSA XCell reprezintă un adevărat progres în proiectarea senzorilor chimici şi mecanici, făcând posibil un răspuns şi un timp de
calibrare mai rapid. Folosind mai puţin timp pentru calibrare şi teste de şoc economisiți gazul, costurile de întreţinere şi, astfel,
economisiți bani. Dar ce este cel mai important, în industria dvs. salvarea secundelor la timpul de răspuns poate, de asemenea, însemna
salvarea de vieţi.

Bazaţi-vă pe ALTAIR® 4X

Caracteristici exclusive de siguranţă precum MotionAlert şi InstantAlert fac Detectorul Multi-Gaz ALTAIR 4X ideal pentru a fi utilizat la
intrările în spaţii închise. Senzorul de avertizare pentru mişcare se activează când un utilizator este imobilizat şi nu se mai mişcă, alertând
rapid pe ceilalţi asupra localizării utilizatorului. Şi printr-o simplă apăsare a unui buton, caracteristica de avertizare instant permite
utilizatorilor să-i avertizeze manual pe ceilalţi de posibilele situaţii periculoase.

Detectorul vine cu o garanţie completă pe o perioadă de trei ani, un an în plus faţă de media din această industrie, astfel vă puteţi baza
pe Detectorul Multi-Gaz ALTAIR 4X să reziste uzurii şi deteriorării la care alte detectoare portabile nu pot rezista.

Dedicarea MSA

De la noutăţile în domeniul tehnologiei senzorilor la modele de instrumente şi procesul de fabricaţie, MSA are capacităţile şi experienţa
pentru a face faţă provocărilor dvs. în materie de detecţie portabilă a gazului. 

Viziunea noastră despre Siguranţă. Lucrătorii care se confruntă 

cu potențiale situaţii periculoase merită cea mai bună protecţie

disponibilă. La MSA lucrăm neobosit pentru a construi instrumente de

detectare a gazului mai inteligente şi mai bune, pe care oamenii din

întreaga lume să se poată baza. În final, suntem mândri că putem 

pune la dispoziţia lucrătorilor din întreaga lume cea mai avansată

tehnologie în comparație cu cea existentă în orice detector de gaz

portabil de pe piaţă: Detectorul Multigaz ALTAIR 4X cu Tehnologia
Senzorilor XCell.

Performanţa dincolo de ceea ce vezi



 

MSA XCell
Senzor Gaz Inflamabil

EX, EX-H, EX-M

MSA XCell 
Senzori duali pentru gaze toxice

CO/H₂S, CO H₂-RES/H₂S, CO/H₂S-LC, 
CO/NO₂, SO₂/H₂S-LC

MSA XCell
Senzor Oxigen

Adăugarea micro blocurilor de
frecvenţă înaltă în interiorul
senzorilor asigură un control şi
o performanţă mai mare decât
pentru modelele anterioare

Senzorii MSA XCell sunt un
progres în proiectarea
senzorilor chimici şi mecanici,
permiţând un răspuns şi un
timp de calibrare mai rapid
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Aplicaţii

Carcasă exclusivă care
străluceşte în întuneric
pentru medii întunecate
sau pentru a diferenţia
instrumentele
dumneavoastră

Performanţa care salvează vieţi

Butoanele mari şi ecranul luminos permit operarea rapidă•
şi uşoară chiar şi atunci când purtaţi mănuşi

Dacă un utilizator este imobilizat din cauza unui pericol•
neprevăzut, senzorul de avertizare a mişcării se va activa
după 30 de secunde

Caracteristica de avertizare instantanee permite•
utilizatorilor să alerteze manual pe ceilalţi de o situaţie
periculoasă prin apăsarea unui buton

Compatibil cu Sistemul de Testare Automată GALAXY GX2•
MSA Link Software-ready•
Aprobări generale pentru a fi acceptat în întreaga lume•

Rezistenţă care durează

Garanţia completă pe trei ani asigură întregul detector,•
inclusiv senzorii şi bateria

Rezistă la impact extrem având carcasă din policarbonat•
brut

Trece testele la căderea de la 6 m•
Evaluarea IP 67 a ALTAIR 4X este atât pentru etanşeizarea la•
praf cât şi la apă

Tehnologia este Punctul Forte

Construit pe baza unei experienţe de proiectare de
ani de zile, MSA revoluționează tehnologia
senzorilor cu progrese în domeniul proiectării, care
îmbunătăţesc performanţa.

Răspuns senzori şi timpi de ştergere sub 15 de secunde•
Test şoc în mai puţin de 15 secunde•
Timpul de calibrare sub 60 de secunde•
Stabilitate şi repetabilitate mai mare a semnalului în•
condiţii extreme sau schimbătoare ale mediului

Rezultatul digital al senzorilor îi face mai puţin susceptibili•
la interferenţa RF 

Doi senzori pentru gaze toxice CO/H₂S cu număr virtual•
pentru interferenţa canalului de transmisie

Senzor dual pentru gaze toxice CO H₂-RES/H₂S cu•
sensibilitate foarte scăzută la hidrogen <5%

Senzor dual pentru gaze toxice CO/H₂S-LC pentru o•
performanţă mai bună la concentraţie H₂S scăzută

Primul senzor dual pentru gaze toxice CO/NO₂ şi •
SO₂/H₂S-LC cu o durată de viaţă tipică lungă 

Datorită fiabilităţii şi duratei de viaţă extinsă a
senzorilor XCell nu este nevoie să înlocuiţi senzorii
după doi ani.

Caracterizat de o durată de viaţă mai mare de patru ani•
Carcasele senzorilor sudate cu laser înlătură posibilităţile•
de înregistrare a scurgerilor

Modul de operare brevetat al senzorului combustibil îl•
ajută să reziste la impurităţi dincolo de durata de viaţă a
senzorului

Indicatorul de sfârşit al vieţii senzorului avertizează în•
avans utilizatorul, eliminând astfel perioadele de
inactivitate pentru service

Tehnologia Senzorilor MSA XCell Salvează Timp, Salvează Bani, Salvează Vieţi

Ulei, gaz şi industria•
petrochimică 

Industria farmaceutică •
Industria chimică •
Spaţii închise•
Servicii pentru incendii •
Utilităţi şi telecomunicaţii •

Lucrări municipale, apă•
uzată

Minerit•
Construcţii•
Oţel•
Domeniul maritim•
Domeniul energetic•
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Caracteristica
InstantAlert permite
utilizatorilor să-i
avertizeze manual pe
ceilalţi de o situaţie
periculoasă

Avertizare sfarşit de
viaţă al senzorului

Alarmă 95+ dB

Butoane mari pentru
o manipulare facilă

Mod uşor de verificare
a şocului cu indicator
de marcare a verificării
pentru 24 de ore

Carcasă rezistentă,
cauciucată pentru o
apucare sigură

Display mare cu
cristale lichide, cu
contrast puternic şi
lumină de fundal

24-ore timp de
funcţionare a bateriei

Senzorii MSA Xcell
cu senzor de
admisie protejat

LED-uri luminoase
sus şi jos

Clemă din oţel
inoxidabil

MSA Link Software-ready

Senzorul pentru
MotionAlert semna
lizează „om la
pământ“

Caracteristici
exclusive MSA
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Specificaţii Tehnice şi Informaţii privind Comanda

Gama de senzori XCell şi Rezoluţia 

Gaz Interval Rezoluţie
LEL 0–100% 1%
O₂ 0–30% vol 0,1% vol
CO 0–1999 ppm 1 ppm
CO H₂-RES 0–1999 ppm 1 ppm
H₂S 0–200 ppm 1 ppm
H₂S-LC 0–100 ppm 0,1 ppm
SO₂ 0–20 ppm 0,1 ppm
NO₂ 0–50 ppm 0,1 ppm

ALTAIR 4X poate fi configurat pentru cerinţele dvs. individuale. Câteva din configurările populare sunt listate
mai sus. 

* Garanţia senzorului XCell EX-H este de 1 an (special dezvoltat pentru solvenţi şi hidrocarburi grele)

Gaz de Calibrare

10053022 Butelie gaz (58L), 1,45% CH₄, 15% O₂, 20 H₂S, 60 CO

10122425 Butelie gaz (34L), 1,45% CH₄, 15% O₂, 60 CO, 20 H₂S, 10 SO₂

10143308 Butelie gaz (34L), 1,45% CH₄, 15% O₂, 60 CO, 10 NO₂

Specificaţii Tehnice

Test de cădere de la înălţime 6 m
Carcasă Înveliş cauciucat, robust 
Greutate 222 g
Dimensiuni (Î x L x A) 112 x 76 x 35 mm
Alarmă sonoră >95 dB la 30 cm 

Alarmă vizuală 4 LED-uri ultra strălucitoare la partea 
superioară şi la partea inferioară

Alarmă vibratoare Standard
MotionAlert & InstantAlert Standard
Afişaj LCD cu contrast înalt 
Lumina de fundal Pauză ajustabilă
Baterie Li-polymer reîncărcabilă
Durată de funcţionare 24 ore la temperatura camerei
Timp de încărcare < 4 ore
Intervalul de temperatură 
de operare –20 °C până la +50 °C

Operare pe perioadă scurtă –40 °C până la +60 °C
Umiditate 15–90% umiditate relativă, fără condens
Protecţie la infiltrare IP67
Jurnal de date Standard, 50 ore minim
Jurnal de evenimente Standard 500 de evenimente
Garanţie standard 3 ani*
Garanţie extinsă Opţional 1 an

Senzori de schimb

10106722 Senzor XCell EX pentru gaze inflamabile

10121211 Senzor XCell EX-H pentru gaze inflamabile

10121212 Senzor XCell EX-M pentru gaze inflamabile

10106729 Senzor XCell O₂

10106725 Senzor dual pentru gaze toxice XCell CO/H₂S

10121214 Senzor dual pentru gaze toxice XCell CO H₂ RES/H₂S

10121213 Senzor dual pentru gaze toxice XCell CO/H₂S-LC

10121217 Senzor dual pentru gaze toxice XCell CO/NO₂

10121215 Senzor dual pentru gaze toxice XCell SO₂/H₂S-LC

Sistemul de Testare Automată GALAXY GX2

10128651 GALAXY GX2, ALTAIR 4/4X, 1 supapă  

10128640 GALAXY GX2, ALTAIR 4/4X, 4 supape  

10128639 GALAXY GX2, ALTAIR 4/4X, Încărcare, 1 supapă   

10128638 GALAXY GX2, ALTAIR 4/4X, Încărcare, 4 supape  

10105756 
Suport Electronic al Cilindrului Smart fără regulator de 
presiune la comandă integrat  

ALTAIR 4X cu card de pornire rapidă, înregistrare de date, încărcător,
capac de calibrare şi tuburi

ATEX Configurare Culoarea carcasei

10110453 LEL, O₂, CO, H₂S Gri cărbune

10110456 LEL, O₂, CO, H₂S Fosforescent

10126261 LEL, O₂, CO, H₂S-LC Gri cărbune

10146853 LEL, O₂, H₂S-LC, SO₂ Gri cărbune

10146839 LEL, O₂, CO, NO₂ Gri cărbune

10110454 LEL, O₂, CO Gri cărbune

10110458 LEL, O₂ Fosforescent

Aprobări

ATEX II 1G Ex ia IIC T4, –40 °C până la +60 °C, IP 67 
(Zona 0 cu niciun senzor de gaz inflamabil instalat)
II 2G Ex ia d IIC T4, –40 °C până la +60 °C, IP 67 
(Zona 1 cu senzor de gaz inflamabil instalat)

Performanţă EN 60079-29-1:2007, EN 50104:2002, EN 50104:2002/A1, 
2004, EN 50271:2001, EN 45544-1:1999, EN 45544-2:1999

CE În conformitate cu Directiva compatibilităţii electromagnetice 
(CEM) 2004/108, EN 50270

MED În conformitate cu Directiva Echipamentelor Marine 
(MED) 2009/26
În conformitate cu Directiva Europeană privind Bateriile şi 
Acumulatorii 2006/66/CE

Romania
Str. Virgil Madgearu, Nr. 5 
Ap. 2, Sector 1
014135 Bucuresti
Tel +40 (0)21 2 32 62 45
Fax +40 (0)21 2 32 87 23
info.ro@MSAsafety.com
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Accesorii

10152668 Sondă Pompă ALTAIR (Încărcător european inclus)

10153040 Sondă Pompă ALTAIR (fără încărcător)

10127423 Încărcător Vertical Multi-unităţi pentru patru ALTAIR 4X

10095774 Încărcător vehicul

10088099 CD software MSA Link

10082834 Adaptor IR JetEye IR cu conector USB


