СЪДЪРЖАНИЕТО
Е ПО-ВАЖНО
ALTAIR 4X Многоканален газов детектор
с MSA XCell сензорна технология

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВЪД ВИДИМОТО
НАШИТЕ РАЗБИРАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Работници изложени на потенциално опасни ситуации
заслужават възможно най-добрата налична защита. В MSA, ние работим неуморно за изграждане на
по-интелигентни и подобрени прибори за откриване на газове, на които могат да разчитат хора по цял
свят. За целта, с гордост бихме желали да Ви представим най-съвременната налична технология в
който и да било портативен детектор за газове предлагана на пазара: ALTAIR 4X Многоканален газов
детектор с XCell сензорна технология.

Здрава конструкция
ALTAIR 4X Многоканален Газов Детектор за ДГВ (LEL), CO, H2S и O2 е здрав и функционален не само на външен вид. Здравият корпус IP 67 (клас на
прахова защита и водоустойчивост) предоставя недостижима здравина, включително възможност за оцеляване след падане от височина 6 м
върху бетон. Снабден с големи бутони позволяващи работа с ръкавици и високо контрастен дисплей, ALTAIR 4X Многоканален газов детектор
предоставя възможност за лесна експлоатация във всякаква работна среда, дори при условия на недосататъчна осветеност.

Високи работни характеристики
Издържливостта и здравината не са всичко. Силата на ALTAIR 4X Многоканаленгазов детектор идва от новата сензорна технология.
MSA XCell сензорите са проектирани със средна продължителност на живота над четири години, двойно надвишаващ средния живот постигнат
в индустрията, като същите са проектирани чрез използаване на притежавания от MSA дизайн с интегрлални схеми за специфично приложение
(ASIC). Чрез минимизиране на контролната електроника на сензорите и поместването и в самите сензори, MSA XCell сензорите предлагат
превъзходна стабилност при екстремни условия на околната среда, точност и повтаряемост.
MSA XCell сенозрите представляват пробив в проектирането на сензори за химични и механични приложения, предоставящи по-бързо време
за реакция и калибриране. При по-малко време прекарвано в калибриране и изпитания за сътресения, спестявате газ за калибриране, разходи от
поддръжка и на практика пестите пари. Но най-същественото нещо е, че във Вашата индустрия пестенето на секунди от времето за реакция също
може да означава спасяването на човешки живот.

Може да разчитате на ALTAIR® 4X
Ексклузивни функции за безопасност като MotionAlert и InstantAlert превръщат ALTAIR 4X Многоканален газов детектор в идеално средство за
приложения като навлизане в ограничени пространства.
Сензорът MotionAlert се активира, когато даден потребител е обездвижен и не дава признаци на движение, като бързо алармира останалия
персонал относно местоположението на обездвиженото лице. В допълнение, чрез просто натискане на бутон, функция InstantAlert предоставя
възможност на потребителя за ръчно алармиране на останалите служители за потенциално опасна ситуация. Детекторът се предоставя с пълна
три годишна гаранция, една година повече от средната гаранция предлагана в индустрията, така че ще може да разчитате на ALTAIR 4X Многоканален газов детектор да издържа на работните натоварвания, на които не издържат останалите портативни газови детектори.

MSA XCell
сензор за възпламенима среда

MSA XCell
CO/H2S сензор

MSA XCell
Кислороден сензор

Добавянето на микроелектроника в сензорите предоставя
повече контрол и подобрени
работни характеристики в
сравнение с предходните
поколения

MSA XCell сензорите представляват пробив в дизайна на
химични и механични сензори,
позволяващ съкратени
времена за реакция и калибриране

АНГАЖИМЕНТЪТ НА MSA ОТ ПОСЛЕДНИТЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА НА СЕНЗОРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ДО ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ПРИБОРИ, MSA РАЗПОЛАГА С ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОЗНАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГАЗОВЕ.

MSA XCell Технология:

Пестете време, пари и човешки живот
MSA гради върху дългогодишен опит в
областта на сензорния дизайн и революционизира сензорната технология с
открития при проектирането подобряващи работните характеристики.
■

Реакция на сензора и време за стартиране под 15 секунди

■

Изпитание за сътресения под 15 секунди

■

Време за калибриране на обхвата под 60 секунди

■

Повишена стабилност на сигнала и повторяемост при променящи се или екстремни условия на околната среда

■

Дву-токсичен CO/H2S сензор почти без кръстосани смущения
по каналите

■

Цифровите изходни данни на сензорите ги правят по-малко
уязвими от радиочестотни смущения

При надеждните XCell сензори с
удължен живот няма нужда от подмяна
на сензори след две години.
■

Среден живот над четири години

■

Лазерно заварени корпуси на сензорите елиминиращи
възможност за течове

■

Собствен оперативен режим на сензора за възпламеняване
спомагащ за издръжливостта му на отрови през целия живот
на сензора

■

Индикатор уведомяващ за край на живота на сензора
предоставящ авансово предупреждение на потребителя, елиминиращ моменти на излизане извън експлоатация

Здрава технология
Работни характеристики спасяващи
човешки живот
■

■

■

■

■
■

Големи бутони и ярък дисплей предоставящи възможност за
бърза и лесна експлоатация дори при носене на ръкавици
Ако даден потребител бъде обездвижен поради непредвидени
опасности, сензорът MotionAlert ще се активира след 30 секунди
Функция InstantAlert предоставя възможност на потребителя за
ръчно алармиране на другите служители за опасна ситуация
само чрез натискане на бутон
Съвместим със Система за изпиване GALAXY и ALTAIR 4
QuickCheck Станция
Съвместим с MSA Link софтуер
Глобални одобрения за световна експлоатационна готовност

Удължена трайност
■

Пълна три годишна гаранция на целия детектор, включително
на сензорите и батерията

■

Издържа на екстремни удари със здрав корпус от поликарбонат

■

Преминал 6 м изпитание на падане

■

ALTAIR 4X с IP67-рейтинг е прахоустойчив и водоустойчив

Приложения
■
■
■

Нефт, газ и нефтохимическа промишленост ■ Фармацевтична промишленост
Химическа промишленост ■ Ограничени пространства ■ Противопожарна охрана
Комунални услуги и телекомуникации ■ Общински работи, инсталации за отпадъчни води

Нов фосфоресциращ корпус за
приложения в
ограничени
пространства

Здрава скоба от
неръж стомана
Готовност за свръзка с
MSA софтуер

MotionAlert сензор
Сигнализира за
“изпаднал в беда”

Функция InstantAlert
позволява на потребителите ръчно да
алармират останалите
служители за опасна
ситуация

Свръх-ярки LED
отгоре и отдолу

MSA XCell сензори
със защитен вход
на сензорите

95+ dB алармен
сигнал

Големи бутони за
Лесна експлоатация
24-часа работа с
батерия

Предупреждение за
подмяна на сензор

Голям, високо-контрастен
течнокристален дисплей

Лесен режим за проверка на сътресения
с 24-часов индикатор
за проверяваща
маркировка

Издръжлив корпус с
гумирано покритие
за добър захват

MSA-ексклузивна функция

ALTAIR 4X с инструкция за бърз старт, запис на данни, зарядно, калибрираща капачка и тръба

Технически спецификации
Газ

Обхват

Резолюция

ATEX

Конфигурация

Цвят на корпуса

LEL, O2, CO, H2S

Графитен

ДГВ

0–100%

1%

10110453

O2

0–30% vol

0.1% vol

10110456

LEL, O2, CO, H2S

Фосфоресциращ

LEL, O2, CO

Графитен

CO

0–1999 ppm

1 ppm

10110454

H2S

0–200 ppm

1 ppm

10110457

LEL, O2, CO

Фосфоресциращ

10110455

LEL, O2

Графитен

10110458

LEL, O2

Фосфоресциращ

Тест за падане
Корпус
Тегло
Размери (В x Ш x Д)
Звуков алармен сигнал
Визуален ал. сигнал
Вибриращ ал. сигнал
MotionAlert и InstantAlert
Дисплей
Осветяване на дисплея
Батерия
Работен режим
Време за зареждане
Раб. темп. обхват
Обхват за кратка работа
Влажност

Защита от проникване
Запис на данни
Запис на събития
Стандартна гаранция
Удължена гаранция

6м
Здрава гумирана броня
222 г
112 x 76 x 35 мм
>95 dB при 30 см
4 свръх ярки LED
отгоре и отдолу
Стандартен
Стандартни
Високо контрастен LCD
Регул. изкл. по време
Акумулаторна
литиево-полимерна
24 часа при
Стайна температура
< 4 часа
–20 °C до +50 °C
–40 °C до +60 °C
15–90% отн.
влажност
некондензираща
IP67
Стандартен, 50 часа
минимум
Стандартен 500 събития
3 години
Опция- допълнително
1 година

Одобрения
ATEX:
II 1G Ex ia IIC T4, –40 °C до +60 °C, IP67
(Зона 0 без инсталиран сензор за възпламенима
среда)
II 2G Ex ia d IIC T4, –40 °C до +60 °C, IP67
(Зона 1 с инсталиран сензор за възпламенима
среда)

ALTAIR 4X може да бъде конфигуриран за Вашите индивидуални изисквания. Някои от найпопулярните конфигурации са изброени по-горе.

Калибриращ газ
10053022

Калибриращ газ (58 l) 1.45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S

Сензори
10106722

XCell Ex сензор за възпламенима среда

10106729

XCell O2 сензор

10106725

XCell CO/H2S двоен-токсичен сензор

10106724

XCell CO сензор

10106723

XCell H2S сензор

ALTAIR 4 Станция за бърза проверка
ALTAIR 4 Станция за бърза проверка извършва изпитания за сътресение и функционалност в
срок под една минута, което съществено намалява ежедневното необходимо време за подготовка
на големи паркове от ALTAIR 4X Многоканални газови детектори.
Понижава разходите при намалени разноски за хардуер и калибриращ газ.
Европа
10101556

30% обхват на толерантност

10075893

Регулатор

10101085

Поставка за цилиндър

10049410

Зарядно устройство за автомобил

Комплекти GALAXY
10090001

Стандартна система, зарядно и поставка за цилиндър

10089966

Смарт система (с карта памет), зарядно и поставка за цилиндър

Аксесоари
10047596

Универсална сонда помпа (ATEX)

10092936

Глобално зарядно устройство

10086638

Зарядно за Европа

10088099

MSA свързващ софтуер CD-ROM

10082834

JetEye IR адаптер с USB конектор

10095774

Зарядно устройство за автомобил

Вашият директен контакт
MSA България
ул. Костенски Водопад 47 Б,
ет. 1, офис 8
София 1404
България
Тел.
+359 (2) 958-25-85
Факс. +359 (2) 958-25-95
E-mail infoSofia@msa-europe.com
http://www.msa-europe.com
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