
DET ÄR INSIDAN
SOM RÄKNAS
Multigasdetektorn ALTAIR 4X
med MSA:s XCell-sensorteknik



Byggd med hållbarhet
Multigasdetektorn ALTAIR 4X för LEL, CO, H2S och O2 är lika tålig och funktionell som den ser ut. Det robusta instrumenthuset IP 67 (damm och

vattenskyddade) ger oöverträffad hållbarhet inklusive förmågan att klara ett fall från 6 m till ett betonggolv. Med stora, handskvänliga knappar och

en skärm med hög kontrast är multigasdetektorn ALTAIR 4X enkel att använda i alla arbetsmiljöer, även vid svag belysning.

Stärkt av sin prestanda
Slitstyrka och hållbarhet är inte det viktigaste. Den verkliga fördelen med multigasdetektorn ALTAIR® 4X ligger i den nya sensortekniken.

MSA:s XCell-sensorerna är konstruerade för en medellivslängd på över fyra år, dubbelt mot medelvärdet inom industrin, och är konstruerade med

användning av MSA:s egenutvecklade tillämpningsspecifika utformningsteknik för integrerade kretsar (ASIC). Genom att miniatyrisera sensorns

styrelektronik och placera den inuti själva sensorn ger MSA:s XCell-sensorer överlägsen stabilitet under extrema miljöförhållanden, noggrannhet

och pålitlighet.

MSA:s XCell-sensorer innebär ett genombrott inom konstruktionen av kemiska och mekaniska sensorer, vilket möjliggör snabbare svars- och

kalibreringstider. När mindre tid läggs ner på kalibrering och stöttester sparar du kalibreringsgas, underhållskostnader och därmed pengar. 

Men viktigast är att om du kan spara sekunder på svarstiden inom din industri, kan du också rädda liv.

Du kan lita på ALTAIR®4X
Unika säkerhetsfunktioner som MotionAlert (rörelsevarning) och InstantAlert (omedelbar varning) gör multigasdetektorn ALTAIR 4X idealisk 

för användning vid arbete i trånga utrymmen.

Sensorn MotionAlert (rörelsevarning) aktiveras när en användare blir oförmögen att röra sig och uppmärksammar snabbt andra var den orörlige

befinner sig. Med ett enkelt knapptryck låter funktionen InstantAlert (omedelbar varning) användare manuellt uppmärksamma andra på

potentiellt riskfyllda situationer. Detektorn levereras med tre års fullständig garanti, ett helt år längre än snittet inom industrin, så du kan lita på att

multigasdetektorn ALTAIR 4X kommer att tåla slitaget som andra bärbara gasdetektorer inte klarar av.

PRESTANDA MER ÄN VAD DU KAN SE
VÅR SÄKERHETSVISION. Personal som ställs inför potentiellt farliga situationer förtjänar det bästa möjliga
skyddet. På MSA arbetar vi oförtröttligt med att bygga smartare och bättre gasmätnings instrument som
människor i hela världen kan lita på. För detta ändamål är vi stolta över att kunna presentera den mest
avancerade, tillgängliga, tekniken i något instrument på marknaden: Multigasdetektorn ALTAIR® 4X med
XCell-sensorteknik.



MSA:s ÅTAGANDE FRÅN DET SENASTE INOM SENSORTEKNIK TILL INSTRUMENTKONSTRUKTION OCH TILLVERKNING HAR MSA FÖRMÅGAN OCH

KUNSKAPEN ATT MÖTA DINA UTMANINGAR INOM BÄRBAR GASDETEKTION.
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MSA:s XCell-teknik:

Spara tid, spara pengar och rädda liv

Användningsområden
■ Olja, gas och petrokemi ■ Läkemedel ■ Kemi ■ Instängda utrymmen ■ Brandkår 
■ Samhällsservice och telekommunikation ■ Kommunala verk, reningsverk

Grundat på åratals erfarenhet inom 
sensor konstruktion revolutionerar MSA
sensor tekniken med genombrott inom
konstruktions området som förbättrar
prestandan.
■ Sensorernas svars- och klarningstider ligger på under 

15 sekunder

■ Test av sensorernas känslighet på under 15 sekunder

■ Tid för span-kalibrering (övre värde) på under 60 sekunder

■ Ökad signalstabilitet och upprepningsbarhet under ombytliga
eller extrema miljöförhållanden

■ CO/H2S-duo-toxsensor med praktiskt taget ingen kanal -
överhörning

■ Sensorernas digitala utmatning gör dem mycket mindre
känsliga för RF-störningar

Med pålitliga XCell-sensorer med
utökad livslängd finns inget behov av
att byta ut sensorer efter två år.
■ Förväntad livslängd: över fyra år

■ Lasersvetsade sensorhus avskaffar läckagemöjligheter

■ Ett egenutvecklat driftsätt för sensorn för lättantändliga ämnen
hjälper den att stå emot gifter under sensorns livslängd

■ En indikator för slutet på sensorns livslängd ger en förhands -
varning till användaren, vilket avskaffar driftuppehåll p g a
service

Livräddande prestanda
■ Stora knappar och en ljusstark skärm möjliggör snabb och enkel

användning, även med handskar

■ Om en användare blir oförmögen att röra sig på grund av
oförutsedda risker kommer MotionAlert-sensorn (rörelsevarning)
att aktiveras efter 30 sekunder

■ Funktionen InstantAlert (omedelbar varning) låter användare
manuellt uppmärksamma andra på en farlig situation med en
knapptryckning

■ Kompatibel med GALAXY-testsystemet och ALTAIR 4 QuickCheck

■ Redo för MSA Link-programvara

■ Godkännanden för global användning

Hållbarhet som varar
■ Fullständig treårig garanti gäller hela instrumentet, inklusive

sensorer och batteri

■ Ett tåligt polykarbonathus står emot extrema stötar

■ Klarar ett fall på 6 m

■ Den IP 67-klassade ALTAIR 4X är både damm- och vattentät

Teknik som är stryktålig

Nytt självlysande
instrumenthus
underlättar
användning i
slutna utrymmen
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Falltest 6 m
Hus Tåligt med förstärkt

gummihölje
Vikt 222 g

Mått (H x B x D) 112 x 76 x 35 mm
Hörbart larm >95 dB på 30 cm 
Synligt larm 4 kraftiga lysdioder

över och undertill
Vibrerande larm Standard

MotionAlert (rörelsevarning) &
InstantAlert (omedelbar varning) Standard

Skärm Hög-kontrast LCD 
Bakgrundsbelyst Justerbar 

släckningstid
Batteri Laddningsbart 

li-polymer
Drifttid 24 timmar @ 

rumstemperatur
Laddningstid < 4 tim

Drifttemperaturintervall –20 °C till +50 °C
Kortvarigt –40 °C till +60 °C

Luftfuktighet 15 – 90% RH 
icke kondenserande

Ingress protection
(tillträdesskydd) IP 67

Datalogg Standard, 
50 timmar minst

Händelselogg Standard, 
500 händelser

Standardgaranti 3 år
Förlängd garanti Option 1år

Godkännande 
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4, –40 °C till +60 °C, IP 67

(Zon 0 utan sensor för lättantänd ligt ämne 
installerad)
II 2G Ex ia d IIC T4, –40 °C till +60 °C, IP 67
(Zon 1 med sensor för lättantändligt ämne 
installerad)

Tekniska specifikationers

Gas Intervall Upplösning

EX 0 –100% 1%

O2 0 –30% volymprocent 0,1% volymprocent

CO 0 –1999 ppm 1 ppm

H2S 0 –200 ppm 1 ppm

Tillbehör
10047596 Universal-pumpsond (ATEX)

10086638 Europeisk strömförsörjning

10088099 CD-ROM med MSA Link-programvara

10082834 JetEye IR-adapter med USB-kontakt

10095774 Laddare

Kalibreringsgas
10053022 Gas, behållare (58 l) 1,45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S

Ersättningssensorer
10106722 XCell Ex sensor för explosiva gaser

10106729 XCell O2 sensor

10106725 XCell CO/H2S sensor

10106724 XCell CO sensor

ALTAIR 4 QuickCheck-station

Snabbkontrollstationen ALTAIR 4 QuickCheck Station gör stöttester och funktionstester på under en
minut, vilket avsevärt minskar den dagliga förberedelsetiden för stora uppsättningar av ALTAIR 4X
multigasdetektorer. 
Detta håller nere kostnaderna med lägre kontantutgifter för maskinvara och kalibreringsgas.

GALAXY-kit
10090001 Standardsystem, laddare

10089966 Smartsystem (med minneskort), laddare & cylinderhållare

Europa

10101556 30% toleransområde

10075893 Regulator 

10101085 Cylinderhållare

10049410 Laddare

Medlem av

BPS
MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. +46 (40) 699 07 70
Fax. +46 (40) 699 07 77
E-mail info@msanordic.se
http://www.msanordic.se

Reservation för ändringar
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Dessa produkter distribueras av

10106723 XCell H2S sensor

ALTAIR 4X med snabbstartskort, dataloggning, laddare, kalibreringslock och -slangar
ATEX godkänd ALTAIR 4X versioner Färg instrumenthus

10110453 LEL, O2, CO, H2S Svart komposit

10110456 LEL, O2, CO, H2S Självlysande

10110454 LEL, O2, CO Svart komposit

10110457 LEL, O2, CO Självlysande

10110455 LEL, O2 Svart komposit

10110458 LEL, O2 Självlysande

ALTAIR 4X kan konfigureras efter dina behov. Några av de vanligaste konfigurationerna är listade
ovan.


