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DIFERENŢA
ALTAIR 5X Detector Multigaz
Cu Tehnologia Senzorilor MSA XCell®



PERFORMANŢĂ DINCOLO DE CEEA CE VEZI
MUNCITORII care se confruntă cu situaţii de posibil pericol merită cea mai bună protecţie posibilă. 
La MSA, muncim continuu pentru a construi instrumente de detecţie gaze mai inteligente şi mai
performante pe care oamenii din întreaga lume să se poată baza. La început am introdus tehnologia
avansată MSA a Senzorilor XCell prin intermediul detectorului multigaz ALTAIR 4X. Acum suntem
mândri să anunţăm lansarea celei mai avansate tehnologii în domeniul aparatelor portabile de
detecţie gaze disponibilă pe piaţă:
Detectorul Multigaz ALTAIR 5X cu Tehnologia Senzorilor XCell. 

Bazat pe durabilitate 
Detectorul Multi-Gaz ALTAIR 5X pentru LEL, O2, şi detecţia gazelor toxice este pe atât de rezistent şi funcţional, pe cât arată.
Carcasa cauciucată din policarbonat oferă rezistenţă neîntrecută, inclusiv capacitatea de a rezista unei căderi de la o înălţime 
de 3 m. În interiorul carcasei, o pompă integrată pentru măsurătorile executate pe teren, asigură fără nici o grijă fluxul de gaz
consistent; grijă care în general este asociată componentelor externe ataşate. Designul ergonomic, butoanele mari ce pot fi
operate cu mănuşi şi diplay-ul cu contrast puternic fac din ALTAIR 5X Detectorul Multi-Gaz uşor de folosit în toate aplicaţiile. 

Acţionat de performanţă
Adevărata rezistenţă a Detectorului Multi-Gaz ALTAIR 5X vine din noua tehnologie a senzorilor. Senzorii MSA XCell au o durată de
viaţă dublă faţă de media altor detectoare şi au fost proiectaţi folosind un design brevetat de către MSA, aplicat circuitelor
integrate specifice (ASIC). Prin miniaturizarea elementelor electronice de control ale senzorilor şi plasându-le pe acestea chiar în
interiorul senzorilor, Senzorii MSA XCell oferă stabilitate superioară în condiţii de mediu extreme, precizie şi repetabilitate.

Sensorii MSA XCell sunt o inovaţie în ceea ce priveşte designul chimic şi mecanic al senzorilor, facilitând un răspuns mai rapid şi
timpi de calibrare mai buni. Scurtând perioada de calibrare şi a testului cu gaz, economisiţi gazul de calibrare, costurile de 
men tenanţă, câştigând bani în schimb. Dar cel mai important în această industrie, prin numărul scăzut de secunde până la
primirea unui răspuns, puteţi salva vieţi. 

Adiţional Senzorilor MSA XCell, Detectorul Multi-Gaz ALTAIR 5X poate fi echipat cu o mare varietate de senzori IR ce acoperă
multe gaze şi domenii de măsură ale acestora (incluzând CO2). 

Flexibilitate pentru întâmpinarea nevoilor dumneavostră 
Detectorul Multi-Gaz MSA ALTAIR 5X oferă multe opţiuni corespunzătoare diferitelor aplicaţii. Detectorul este configurat cu un
display LCD color sau monocrom cu rezoluţie înaltă şi capabilităţi multilinguale. Opţiunea MSA’s Logo Express® este disponibilă
pentru a vă putea modifica, conform dorinţelor dumneavoastră, culorile display-ului. Detectorul este uşor de configurat cu
ajutorul sloturilor interschimbabile „plug-and-play“ ale senzorilor MSA XCell. Poate monitoriza până la şase gaze simultan.

Mai mult decât atât, acest detector multi-gaz oferă opţional, pentru aparatele dotate cu senzori IR, o carcasă ce străluceşte în
întuneric. 

Bateria din litium-ion a Detectorului Multi-Gaz ALTAIR 5X are o durabilitate de până la 20 de ore, permiţând utilizarea acestuia în
mai multe schimburi. Pachetul cu baterie alkalină este de asemenea disponibil ca accesoriu. Detectorul Multi-Gaz MSA ALTAIR 5X
este compatibil cu Sistemul de Testare Automat MSA GALAXY® şi software-ul MSA Link . 



www.msa-europe.com

ANGAJAMENTUL MSA : DE LA ULTIMA TEHNOLOGIE A SENZORILOR PÂNĂ LA INSTRUMENTAREA PROIECTĂRII ŞI FABRICĂRII, MSA

ARE CAPACITATEA ŞI ŞTIINŢA DE A SUSŢINE PROVOCARILE DVS. ÎN MATERIE DE DETECŢIE PORTABILĂ DE GAZE.

Prin adăugarea microelectro -
ni celor în interiorul sen zo rilor,
aceştia asigură control mai
mare şi o performaţă mai
ridicată în comparaţie cu
generaţiile precedente. 

Senzorii MSA XCell sunt o inovaţie
în domeniul chimic şi design-ul
mecanic al senzorilor, facilitând
posibilitatea unui răspuns mai
rapid şi o durată de calibrare mai
scurtă. 

MSA XCell O2

MSA XCell Ex
Combustibil

MSA XCell SO2 , Cl2
sau NH3 

MSA XCell CO/H2S



ALTAIR® 5X

În conexiune cu 
alpha Personal Network
Opţiunea Wireless USB permite integrarea ALTAIR 5X în alpha
Personal Network. Acest sistem de monitorizare şi alarmă constă în
componente modulare şi wireless care pot fi integrate indivi dual
pentru a amplifica siguranţa şi capabilitatea aplicaţiei conform
nevoilor dvs. ALTAIR 5X W-USB poate monitoriza perso nalul operativ
folosind un aparat de respirat şi echipament portabil de detecţie
gaze în timp ce trimite informaţii la staţia de control centrală
alphaBASE. Toate înregistrările de gaz şi alarmele pot fi vizualizate
în timp real de către personalul de monitorizare şi comandă. 

Monitorizare totală:
Sistemul alpha Personal Network poate fi utilizat în diferite
combinaţii pentru o varietate de aplicaţii, de exemplu atunci
când lucraţi singuri pe şantiere mari şi complexe, când purtaţi
costume pentru protecţie chimică sau pur şi simplu atunci când
doriţi să vizualizaţi toată echipa, inclusiv pentru monitorizarea
telemetrică a alarmelor cu gaz, presiunea şi mişcarea aparatului
respirator şi costumele de protecţie chimică a celor ce le poartă.
Pentru mai multe informaţii, va rugăm citiţi prospectul alpha
Personal Network 01-050.2. 

alphaHUD –
Display la Nivelul Ochilor

• Afişează presiunea şi gazele de alarmare

alphaBASE + PC –
Staţia de Control Centrală 

• Afişează şi stochează toate
datele transmise de către ALTAIR
5X şi alphaSCOUT

ALTAIR 5X W-USB –
Detector de Gaz

• Măsoară concentraţiile de gaz
• Asigură alarmare

Aparat de respirat 
+ alphaMITTER – 
Transmiţător 

• Trimite informaţii
legate de presiune

alphaSCOUT –
Aparat de Monitorizare Personal

• Acţionează ca un hub
• Calculează timpul rămas până la

service
• Generează alarma Om la Pamânt

(MotionAlert) şi alarma de panică
(InstantAlert)

Tehnologia MSA XCell: 

Salvează Timp, Salvează Bani, Salvează Vieţi 
Bazându-ne pe experienţa de ani în design,
MSA revoluţionează tehnologia senzorilor cu
inovaţii ale design-ului ce îmbunătăţesc
performaţa. 

• Noii senzori XCell exotici SO2, Cl2, şi NH3 pentru aplicaţii extinse 
de monitorizare

• Răspuns senzori şi timpi de ştergere sub 15 secunde pentru
configuraţiile cele mai comune

• Test cu gaz efectuabil în mai puţin de 15 secunde pentru cele mai
comune configuraţii ale senzorilor

• Timp de calibrare sub 60 de secunde pentru cele mai comune
configuraţii ale senzorilor

• Stabilitate şi repetabilitate mai mare a semnalului în condiţii
extreme sau schimbătoare ale mediului

• Toţi senzorii XCell au capabilitate de „plug-and-play“ pentru o
reconfigurare uşoară

Datorită senzorilor XCell siguri ce au durată 
de viaţă extinsă, nu este nevoie să înlocuiţi
senzorii după doi ani. 

• Durată de viaţă mai mare de patru ani pentru senzorii de
combustibil, O2, CO/H2S şi SO2

• Durată de viaţă mai mare de trei ani pentru senzorii NH3 şi Cl2

• Modul particular de operare a senzorului de combustibil îl ajută să
funcţioneze în condiţii de otrăvire chiar si peste durata sa de viaţă

• Indicatorul de sfârşit de viaţă al senzorului avertizează în avans
utilizatorul, reducând întreruperile de serviciu

Garanţia completă pe 3 ani a instrumentului include senzorii
CO/H2S /O2/LEL/SO2 şi IR.

Garanţie de doi ani pentru NH3 şi Cl2; minim 12 luni garanţie la
alţi senzori.

Rază scurtă de acţiune radio 

Rază lungă de acţiune radio 



Opţiune wireless 
USB pentru conexiune la
alpha Personal Network

(Locaţii selectate) 

Compatibil în totalitate
cu MSA Link şi MSA
GALAXY Sistemul de
Testare Automat 

Opţiune variabilă MSA
Senzori IR 

Pompă robustă
integrată pentru debit
consistent 

Caracteristică exclusivă MSA

18 opţiuni de limbă

Display color sau
monocrom cu contrast
puternic

Caracteristici avansate 
de siguranţă MotionAlert

şi InstantAlert 

Test şoc cu indicator de
marcare pentru 24 de ore 

Carcasă rezistentă,
cauciucată ce permite o

manevrare sigură 

Senzori de înaltă
performanţă MSA XCell 

Indicator de sfărşit de
viaţă al Senzorilor XCell 

Butoane mari pentru 
o operare facilă 



Pentru versiuni personalizate şi gaze de calibrare, utilizaţi foaia de
comandă ATO MSA sau contactaţi Serviciul Clienţi MSA. 

Specificaţii tehnice
Gaz Interval Rezoluţie

Combustibil, COMB 0–100% 1% LEL
Oxigen, O2 0–30% vol 0.1% vol

Monoxid de Carbon, CO 0–2000 ppm 1 ppm

Hidrogen Sulfurat, H2S 0–200 ppm 1 ppm
Dioxid de Sulf, SO2 0–20 ppm 0.1 ppm

Clor, CI2 0–20 ppm 0.1 ppm
Amoniac, NH3 0–100 ppm 1 ppm

Dioxid de Azot, NO2 0–20 ppm 0.5 ppm
Dioxid de Clor, ClO2 0–1 ppm 0.01 ppm

Fosfină, PH3 0–5 ppm 0.1 ppm
Acid Cianhidric, HCN 0–30 ppm 0.1 ppm

Dioxid de Carbon, CO2 0–10% vol 0.01% vol

Butan, C4H10 0–25% vol 0.1% vol
Metan, CH4 0–100% vol 1% vol

Propan, C3H8 0–100% vol 1% vol

Test de cădere 3.00 m 
Carcasă Înveliş brut cauciucat 

Greutate 453 g sau 680 g (versiunea IR)
Dimensiuni (Î x L x I) 16.9 x 8.9 x 4.2 cm 

(5.0 cm pentru versiunea IR)
fără clip de prindere la centură 

Alarmă auditivă >95 dB 
Alarmă vizuală 2 LED-uri ultra-luminoase în

partea de sus
Alarmă vibrantă Standard

MotionAlert & InstantAlert Standard
Afişaj Cu contrast mare 

Display monocrom sau color
Lumină de rezervă Adjustable time-out

Baterie Baterie reîncărcabilă Li-Ion şi,
opţional, Alcalină (pentru unităţile
neechipate cu senzor IR) 

Timp de funcţionare >18 ore timp de funcţionare 
(IR =14 ore) @ temperatura
camerei

Timp de încărcare <= 6 ore
Intervalul de temperatură

pentru operare 0 la 40 °C
Temperatură extinsă  –20 °C la 50 °C

Scurtă perioadă de operare –40 °C la +50 °C
Umiditate 15–90% RH fără condens 

Clasă protecţie IP 65
Înregistrare date (Reglabil) medie de 200 ore 

(la intervale de 1 minut) 
Jurnal evenimente Standard 1000 de evenimente
Garanţie standard 3 ani incluzând senzorii 

CO/H2S/LEL/O2/SO2/IR. 
NH3 şi Cl2: 2 ani.
Alţi senzori: 1 an

MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1517
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA16066
Tel +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.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 office@msanet.ro
www.msa-auer.ro

Prezentul prospect poate fi 
modificat fara notificari in prealabil

ID 08-537.2 RO/00/04.11

Date de contact

Directiva ATEX 94/9/EC
Detector Multigaz ALTAIR 5X: 

II 2G Ex d ia mb IIC Gb IP65 – Zona 1 când 
Senzorul Ex XCell este instalat

II 1G Ex ia IIC Ga IP65 –Zona 0 când Senzorul Ex 
XCell nu este instalat

Detector Multigaz ALTAIR 5X cu pachet de baterii 
reîncărcabile T4
I M1 Ex ia I Ma

Detector Multigaz ALTAIR 5X iR 
II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65
CE 0080

Directiva 2004/108/EEC (EMC): EN 50270 Tip 2,
EN 61000-6-3

Sistem de Testare Automatizat GALAXY pentru ALTAIR 5X
10090605 Sistem standard cu încărcător şi suport cilindru
10090591 Sistem inteligent (cu card de memorie), încărcător & suport cilindru

Aprobări

Accesorii pentru Calibrare
10053022 Butelie gaz (58 l) (1.45% CH4,15.0% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S)
10102853 Butelie gaz (58 l) (1.45% CH4,15.0% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 2.5% CO2)
10011938 Butelie gaz (34 l) 5 ppm SO2 in N2

Alte gaze de calibrare sunt disponibile la cerere

Detectorul Multigaz ALTAIR 5X cu 3 ani garanţie, data logging, încărcător,
pompă integrată şi tubulatură
Cod Produs Configuraţie
10119600 (LEL [Pen], O2, CO, H2S) Monocrom
10119614 (LEL [Pen], O2, CO, H2S) Color
10119649 (LEL [Pen], O2, CO, H2S) Color, Wireless USB
10119616 (LEL [Pen], O2, CO, H2S, SO2) Color
10119615 IR (LEL [Pen], O2, CO, H2S, 0–10% CO2) Color
Alte configuraţii disponibile la cerere
Kit-uri pentru Industrie – Detector Multigaz ALTAIR 5X – pompă integrată, 
linie de prelevare probe 3 m şi sondă de prelevare 1 m
10120567 (LEL [Pen], O2, CO, H2S) Monocrom

10120568 (LEL [Pen], O2, CO, H2S) Color
10120569 IR (LEL [Pen], O2, CO, H2S, 0 –10% CO2) Color

Accesorii
10099648 Husă piele 10082834 JetEye IR Adaptor cu Conectare USB

10103189 Linie prelevare probe, 3 m, PU conductoare 478359 Reductor presiune 0.25 l/min

10103191 Sondă prelevare, flexibilă 30 cm 10088099 MSA Link Software CD-ROM

Înlocuire senzori
10106722 XCell Senzor Combustibil 10062209 IR Dioxid de Carbon, CO2 0–10% Vol Senzor
10080222 Senzor Dioxid de Clor 10106727 XCell Senzor Dioxid de Sulf
10106729 XCell Senzor Oxigen 10062201 IR Butan, C4H10 0–25% Vol Senzor
10116638 Senzor Fosfină 10106728 XCell Senzor Clor
10106724 XCell Senzor Monoxid de Carbon 10062205 IR Metan, CH4 0 –100% Vol Senzor
10106375 Senzor Acid Cianhidric 10106726 XCell Senzor Amoniac
10106723 XCell Senzor Hidrogen Sulfurat 10062207 IR Propan, C3H8 0 –100% Vol Senzor
10080224 Senzor Dioxid de Azot


