
ALTAIR® 5
[ Multigasinstrument med högsta prestanda ]





Det nya ALTAIR 5 omvärderar förväntningarna på ett multi-
gas-instrument. Den senaste medlemmen i ALTAIR familjen
av bärbara gasvarningsinstrument kan bestyckas med upp
till 6st sensor, har en stor högupplöst färmskärm, 18 förpro-
grammerade språk och en 24 timmars ”bump-test check-
mark” för indikering av senast godkända test. 
ALTAIR 5 är ett högpresterande multigas-instrument med 
”MotionAlert” och ”InstantAlert”, MSA:s unika larmsystem, 
och är ett mycket hållbart instrument samt är mycket enkelt
att använda. D.v.s. allt Du kan förvänta dig av ett instru-
ment i ALTAIR familjen.

Förutom ovanstående finns ALTAIR 5 med en högupplöst 
färgskärm. Med det unika trådlösa USB nätverket som finns
som tillbehör kan avläsning av aktuell gaskoncentration 
och larm sändas till en central kontrollstation. 

GALAXY test och kalibreringssystem med automatkalibre-
ring och sensorer som enkelt kan bytas minimerar använ-
darkostnaderna. Aldrig tidigare har ett gas-varnings-
instrument erbjudit så många intelligenta funktioner för att
höja säkerheten för användaren. 

[ Applikationer ]

Det universella ALTAIR 5 kan användas för många applika-
tioner och bl.a. i följande industrier:

[ Fördelar i färg ]

Att upptäck fördelarna med ALTAIR 5 är enkelt. Följ bara
färgkoden genom de fyra olika kategorierna på de följande
sidorna. 

ALTAIR® 5

Enkelhet

Säkerhet

Flexibilitet

Reducering av kostnader
Olj & gas Kemikaler Järn & Stål Räddningst -

jänsten

Kommun Reningsverk Forskning Industri-
applikationer

3

[ Exceptionell säkerhet och exceptionell flexibilitet ]



”MotionAlert” och ”InstantAlert” 
Trippellarm: ackustsikt, visuellt och vibration 

Tåligt gummibeklätt instrumenthus
Instrumentet klar ett fall på 2 m 
Testat och godkänt för IP 65 av externt företag
för skydd mot damm och vatten 

Tre stora knappar för enkel användning även
med handskar 

Ljudlarm på 95 dB vid 30 cm 

Upp till 16 timmars batteridrift 
Med uppladdningsbart lithium-jon eller 
alkaliskt batteri 

Utökade sensorval med hjälp av toxiska och 
infraröda sensorer 
Finns med eller utan integrerad pump
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ALTAIR® 5
[ Ytterligare prestanda ]

Enkelhet

Säkerhet

Flexibilitet

Reducering av kostnader



Högupplöst färgskärm eller monokrom skärm 

Kunds logotype i display 

24 timmars ”bump-test checkmark” 18 förprogrammerade språk

Kompatibelt med GALAXY test systemet Visning av mätvärde på PC i realtid kan göras
med ”MSA Link” programvara
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ALTAIR® 5
[ Prestanda ]



MotionAlert
ALTAIR 5 har ”MotionAlert” som standard ifall användaren behöver assistans. När det är
aktiverat kommer ”MotionAlert” att generera ett första larm om instrumentet inte 
registrerar en rörelse under 30 sekunder. Om ytterligare 10 sekunder går utan någon 
rörelse är registrerad går instrumentet in I ett ”MotionAlert” larm. Denna funktion kan
vara livsavgörande i en kritisk situation. 

InstantAlert
Denna unika funktion ger användaren en möjlighet att manuellt aktivera instrumen-
tets larm för att påkalla uppmärksamhet. I situationer där det är svårt att prata [t.ex.
när skyddsmask används] kan denna standardfunktion vara viktig för användaren.

Trippellarm
Trippellarmet i ALTAIR 5 varnar effektivt användaren vid en potentionell fara. Kraftiga
LEDs indikerar tydligt alla larm. ALTAIR 5 har också en drifts indikering som visas med
en LED som blinkar var 15 sekund vilket indikerar att instrumentet fungerar korrekt.
Ljudlarmet är på 95 dB vid ett avstånd på 30 cm och ett kraftigt vibrationslarm är
standard. 

Trådlöst USB som tillval
Trådlös kommunikation med MSA:s ”alpha Personal Network” innebär att mätvärden,
larm inklusive ”MotionAlert” och ”InstantAlert”, kan visas på en central kontrollstation
[alphaBASE]. Detta upprätthåller en konstant kontakt mellan användaren och en de
som har ett övergripande ansvar för en arbetsplats. 

Färgskärm eller Monokrom skärm
Båda displayerna gör det möjligt för användaren att se aktuell gaskoncentration och
övriga data även i starkt solljus. För att ytterligare förenkla larmindikeringen så 
indikerar färgskärmen med grönt vid en säker miljö, orange är ”varning” och rött är
”larm” vilket minimerar risken för att användare tolkar informationen fel. 

”Bump check” indikering
Möjlighet finns att göra en enkel ”bump test” på ALTAIR 5. Att denna test har utförts
kommer att indkeras i dispalyen under de kommande 24 timmarna.  

Robust design
ALTAIR 5 är klassad med IP65 som är bekraftat av ett extern företag och är designad
för att klara ett fall på 2 m. Det extra kraftiga gummibeklädda instrumenthuset 
skyddar effektivt instrumentet mot vatten och damm.

Säkerhet: är viktigast
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Enkel att använda
MSA har designat ALTAIR 5 med samma användarlogik som används för ALTAIR 4 för
att säkerställa att minimal användarträning och minimalt underhåll behövs. I tillägg
till detta kommer ALTAIR 5 med 18 förprogrammerade språk vilket ytterligare ökar 
acceptansen runt om i världen. 

Lättavläst display
Både färgskärmen och den monokroma skärmen är tydlig och mycket lättavläst. 
Den stora numeriska displayen möjliggör för användaren att avläsa aktuell gas -
koncentration, larmstatus, batteristatus, larminställningar och toppvärden med stor
noggrannhet. 

MSA Link Ready
Multispråkversionen av programmet ”MSA Link” hjälper användaren att få ut så
mycket som möjligt av ALTAIR 5. Med denna klassledande programvara kan använda-
ren snabbt ladda ner och analysera instrumentets data-loger. Användaren kan också
ändra de flesta funktionerna inklusive larm [STEL, TWA] och kalibreringsvärden samt
en mängd andra parametrar. Alla kritiska inställningar är skyddade med hjälp av 
lösenord. 

Komplett datalogger är standard
En mycket omfattande datalogger är standard på ALTAIR 5. Detta gör det möjligt. 
För användaren att lagra och sedan analysera uppmätta värden t.ex. gaslarm under
en längre tid. 

Pump eller diffusionsmätning
ALTAIR 5 finns både för diffusionsmätning eller med inbyggd pump för extern 
mätning om detta behövs. 

Infraröd sensor
MSA:s högpresterande IR sensor möjliggör snabb och exakt detektering av CO2 och
brännbara gaser i höga koncentrationer.

Enkelhet: en självklarhet

Reducering av kostnader: ovärderligt

Flexibilitet: en självklarhet
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GALAXY
GALAXY automatiska kalibrerings och testsystem är ett komplett system som inte
kräver en dator eller ett nätverksinterface. Upp till 10 GALAXY moduler kan användas
i ett system och gör att ALTAIR 5 enkelt kan testas och kalibreras. 
Över 1000 testrapporter kan lagras på ett standard minneskort. Som tillval finns
också en kabelanslutning till PC.



Den trådlösa USB signalen möjliggör integration av ALTAIR 5
i ett ”alpha Personal Network”. Detta övervaknings och
larmsystem består av trådlösa komponenter som kan inte-
greras för att utöka din säkerhet när detta behövs. Du kan
övervaka andningsapparat och gasvarnare samtidigt som
informationen sänds till en central kontrollstation. Med 
ALTAIR 5 kan aktuell gaskoncentration sändas och för första
gången någonsin visas i realtid. ”alpha Personal Network” är
det mest omfattande trådlösa nätverk för personligt skydd
som finns idag.

[ Applikationer ]

”alpha Personal Network” komponenter kan användas i
många olika kombinationer för ett stort antal applikationer.
Två vanliga användningsområden beskrivs nedan:

Alla applikationer med andningsapparater
”alpha Personal Network” möjliggör att användaren av 
andningsapparaten och personalen vid kontrollstationen
[t.ex. en insatschef] har full kontroll över gaslarm, aktuellt
tryck och registrerad rörelse. Detta görs genom en kombi-
nation av ALTAIR 5, ”alphaSCOUT” och ”alphaBASE”. 
”alphaBASE” kan visa luftmiljön runt användaren och åter-
stående luft i hans luftflaska. Detta ökar säkerheten för an-
vändaren. En evakueringssignal kan ges till alla användare
med hjälp av ”alphaBASE” kontrollstationen. Larmstatus 
kan tydligt visas för användaren med hjälp av ”alphaHUD” 
head-up-display.

Ensamarbete
Det finns tillfällen när någon måste arbeta på ett avstånd
från sina kollegor och då gas eller rörelselarm inte kan höras
av någon annan än användaren. Kombinationen av ALTAIR 5
och ”alphaSCOUT” är då ett alternativ för att säkerställa en
säker arbetsmiljö för användaren.

ALTAIR® 5

alphaSCOUT – personlig indikeringsenehet 

Fungerar som en central 
Kalkulerar återstående servicetid 
Genererar rörelselarm [MotionAlert] och paniklarm [InstantAlert]

ALTAIR 5 W-USB –
gasvarnare

Mäter gas 
koncentrationen 
Genererar gaslarm

alphaBASE + PC –
central kontrollstation 

Visar och lagrar all 
data från ALTAIR 5 och 
alphaSCOUT
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[ I kombination med ”alpha Personal Network” ]

[ Systembeskrivning ]

Andningsapparat +
alphaMITTER – 
sändare

Skickar data om tryck

alphaHUD –
head-up-display

Visar tryck och gas-
larm

Kortdistans radio

Långdistans radio



[ alphaCONTROL programvara ]

”alphaBASE” används tillsammans med ”alphaCONTROL” för
automatisk övervakning utan att någon insats från operatö-
ren behöver göras. Display visar i realtid: användaren, 
användargruppen, cylindertryck inkl. återstående insatstid
och aktuell gaskoncentration. MotionAlert, InstantAlert,
lågt cylindertryck och gaslarm indikeras genom ”popup”
fönster och ljudsignal. Komplett händelseinformation lagras
också automatiskt och analyseras, vilket ersätter tidsödande
manuella rapporter och maximerar spårbarheten.

[ Unik signalhantering ]

Den trådlösa USB [W-USB] signalen på 2.4 GHz som överför
information mellan ALTAIR 5 och ”alphaSCOUT” skapar ett
definierat fält runt användaren. När en ”alphaSCOUT” upp-
rättar en kontakt med en ALTAIR 5, skapas det en unik par-
ning som inte kan påverkas av annan utrustning i närheten.
Ändå kan utrustning enkelt bytas ut och en ny parning mel-
lan en ”alphaSCOUT” och en annan ALTAIR 5 görs snabbt.

[ Godkännaden ]

Directive 94/9/EC [ATEX]
BVS 05, ATEX E 150, II 1G, EEx ia IIC T3/T4
EN 50014, EN 50020, EN 50284, –30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Directive 89/336/EC [EMC]

För mer information se broschyren ”alpha Personal Network” nr: 01-050.2.

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Radiogodkännande enligt direktiv 1999/5/EC [R&TTE]
EN 302208-1/-2, EN 300440-1, EN 301489-1/-3, EN 50371

Skärmbilden visar ett gaslarm
som det ser ut på en PC när 
alphaCONTROL. Används. 
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[ ALTAIR® 5 Prestanda ]

Funktion Fördelar

Säkerhet MotionAlert [rörelselarm] Aktiverar larmet ifall användaren förblir orörlig 

InstantAlert [paniklarm] Larmfunktionen kan aktiveras manuellt

Trippel larmsystem Kraftigt ljus, ljud och vibrationslarm 

Full grafisk monokrom skärm eller högupplöst
färgskärm

Tydlig enkel och exakt avläsning för användare

24 timmars ”bump-test checkmark” Bekräftar att instrumentet har testats inom 
24 timmar och reagerar på gas 

Larm för saknad sensor Förhindrar att ett misstag efter service sker

Trådlös USB möjliggör avläsning av 
Instrumentet på en central avläsningspunkt
[telemetri]

Visar information om omgivningsvillkoren
För användaren i realtid

Kraftigt gummibeklätt instrumenthus Klarar ett fall på 2 m 

IP 65 klassad av externt företag Står emot vatten och damm 

Enkelhet Ergonomisk design med stora gummibeklädda
knappar 

Garanterar att instrumentet förblir enkelt att 
använda, även med hanskar 

MSA Link kompatibelt Instrumentet kan konfigureras och data kan 
laddas ned via en PC med ett IR interface; 
det kan också visa mätning i realtid 

MSA Link programvara i 18 förprogrammerade
språk 

Acceptans i hela världen 

Loggar upp till 12 000 datapunkter Historiken för användaren är enkel att nå

Flexibilitet Fler elektrokemiska och infraröda Sensorer
finns att tillgå

Instrumentet kan konfigureras för de flesta 
applikationer 

Möjligt att välja sensorer för diffusion eller
pumpning

Provtagning kan göras innan inträdelse i olika
miljöer 

Multispråk display Acceptans i hela världen

Display kan förses med kundens logo Individuell märkning av instrument möjlig

Reducering av
kostnader

GALAXY kompatibelt Snabb och enkel kalibrering möjlig

”Low flow” automatisk kalibrering Sparar tid och reducerar kostnaden för en
Kalibrering eftersom alla sensorer kalibreras 
samtidigt

Sensorerna är enkla att byta Reducerar underhållskostnaderna



Tillgängliga Mätområde Upplösning Infraröd sensor Mätområde Upplösning
sensorer

LEL 0 –100% 1% CH4 0 –100% Vol 1% Vol

O2 0 –25% Vol 0.1% Vol CH4 0 –25% Vol 0.2% Vol

CO 0 –999 ppm 1 ppm CO2 0 –5% Vol 0.01% Vol

H2S 0 –200 ppm 1 ppm CO2 0 –10% Vol 0.01% Vol

HCN 0 –30 ppm 0.1 ppm CO2 0 –50% Vol 0.1% Vol

NH3 0 –100 ppm 0.5 ppm C3H8 0 –100% LEL 1% LEL

NO2 0 –20 ppm 0.1 ppm C3H8 0 –25% Vol 0.1% Vol

PH3 0 –5 ppm 0.1 ppm C3H8 0 –100% Vol 1% Vol

SO2 0 –20 ppm 0.1 ppm C4H10 0 –100% LEL 1% LEL

Cl2 0 –20 ppm 0.1 ppm C4H10 0 –25% Vol 0.1% Vol

ClO2 0 –1 ppm 0.01 ppm C4H10 0 –100% Vol 1% Vol

Cl2, ClO2, NH3 och infraröda sensorer kan bara användas med pumpversionen.
Sensorer för giftiga gaser kan också mäta i skalan mg/m3
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[ Tekniska specifikationer ]

Beskrivning

Vikt 454 g

Dimensioner [L x B x D] 169 x 89 x 49 mm [uppladdningsbart, pump, med bältesklipps]
169 x 89 x 42 mm [uppladdningsbart, diffusion, ej bältesklipps]

Ljudlarm > 95 dB på 30 cm 

Visuellt larm 2 ultraljusstarka LEDs

Vibrationslarm Standard

MotionAlert Standard

InstantAlert Standard

Instrumenthus Tåligt gummibeklätt hölje 

Display 45 x 35 mm, Färgskärm eller Monokrom skärm, bakgrundsbelyst

Batteri Uppladdningsbart Li-Ion eller Alkalisk

Driftstid batteri Upp till 15 tim vid rumstemperatur, beroende på konfiguration

Uppladdningstid 5 – 6 timmar

Driftstemperatur –20 °C till +50 °C

Luftfuktighet 15 – 90% RH icke kondenserande

Skydd mot damm och vatten IP 65 [testad av tredjepart]

Stöttestat för 2 meter

Data logg > 200 timmar vid 15 sek intervall

Händelselogg > 1000 händelser 

Garanti 2 år under normal användning för CO/H2S/Comb/O2

Godkännanden Europe: CE ATEX I I 2G, EEx ia d IIC T4 –20 °C till +50 °C

USA: UL Class 1, Division 1, ABCDEFG

Canada: CSA C22.2 No. 157 Class I Div. 1 Groups ABCD

Australia: ANZ Ex ia s I/IIC T4 [Zone 0] [kommande]



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

ID 08-536.2 SE/00/AL/04.09/HA

Dessa produkter distribueras av

Art. nr: Beskrivning
10103185 ALTAIR 5 [LEL (Pen), O2, CO, H2S] Monokrom skärm
10103184 ALTAIR 5 [LEL (CH4), O2, CO, H2S] Monokrom skärm
10103187 ALTAIR 5 [LEL (Pen), O2, CO, H2S] Färgskärm, Trådlöst USB
10103122 ALTAIR 5 inkl. pump [LEL (Pen), O2, CO, H2S] Monokrom skärm
10103152 ALTAIR 5 inkl. pump [LEL (Pen), O2, CO, H2S] Färgskärm
10103173 ALTAIR 5 inkl. pump [LEL (Pen), O2, CO, H2S] Färgskärm, Trådlöst USB
10103127 ALTAIR 5 inkl. pump [LEL (Pen), O2, CO, H2S, SO2] Monokrom skärm
10103156 ALTAIR 5 inkl. pump [LEL (Pen), O2, CO, H2S, SO2] Färgskärm
10103171 ALTAIR 5 inkl. pump [LEL (CH4), O2, CO, H2S, Cl2, 0 –10% CO2] Färgskärm, Trådlöst USB
10103124 ALTAIR 5 IR [LEL (Pen), O2, CO, H2S, 0 –10% CO2] Monokrom skärm
10103154 ALTAIR 5 IR [LEL (Pen), O2, CO, H2S, 0 –10% CO2] Färgskärm
10103175 ALTAIR 5 IR [LEL (Pen), O2, CO, H2S, 0 –10% CO2] Färgskärm, Trådlöst USB
10103150 ALTAIR 5 IR [LEL (CH4), O2, CO, 0 –100% Vol. CH4] Monokrom skärm
10103160 ALTAIR 5 IR [LEL (Pen), O2, CO, H2S, NO2, 0 –5% CO2] Färgskärm
10103179 ALTAIR 5 IR [LEL (Pen), O2, CO, H2S, NO2, 0 –10% CO2] Färgskärm, Trådlöst USB

Kalibrering

10053022 Gasflaska [58 l] [1.45% CH4,15.0% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S]
10102853 Gasflaska [58 l] [1.45% CH4,15.0% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 2.5% CO2]
10011938 Gasflaska [34 l] 5 ppm SO2 in N2

Tillbehör

10099648 Läderhölster
10103189 Provtagningsslang, 3 m, PU
10103191 Provtagningsslang, flexibel 30 cm
10082834 JetEye IR Adapter med USB anslutning
478359 Reduceringsventil 0.25 l/min
10088099 MSA Link Programvara CD-ROM

GALAXY [ALTAIR 5 IR & inkl. pump]

10090604 Basic system [inkluderar spänningsförsörjning]
10090606 Standard system [inkluderar spänningsförsörjning & regulator]
10090605 Standard system + laddning + cylinderhållare
10090595 Smart system [inkluderar spänningsförsörjning, regulator & SD kort]
10090591 Smart system + laddning + cylinderhållare
10090956 Portable system [inkluderar batteripack & regulator]
10090957 Portable system + SD kort + cylinderhållare
10090610 Nätverkssystem [inkluderar regulator & nätverksutgång]
10090609 Nätverkssystem + laddning + cylinderhållare
ALTAIR 5 levereras komplett med uppladdningsbat batteripaket, laddare, kalibreringsadapter och pumpprob.
Alla tillbehör inklusive kalibreringsgaser finns tillgängliga på förfrågan.

[ Beställningsinformation ]
ALTAIR 5 kan konfigureras efter dina specifika önskemål. Kontakta din MSA representant för beställningsinformation. 
Några av de vanligaste konfigurationerna är listade nedan.


