
Multiplynov! detektor ALTAIR® 5X
S technologií senzor! MSA XCell®

CO JE 
UVNIT", 
TO SE PO#ÍTÁ

Nyní 
s progresivním 
senzorem PID 
pro detekci t"kav#ch 
organick#ch 
slou$enin

Proto!e ka!d" !ivot má smysl…



Zalo$eno na odolnosti
Multiplynov# detektor ALTAIR 5X pro detekci ho%lav#ch plyn! v jednotkách % LEL nebo % objemu,
O& a toxick#ch plyn! je tak odoln# a funk$ní, jak vypadá. Odolné polykarbonátové pouzdro
poskytuje mimo%ádnou odolnost a odolá pádu z v#'ky 3 metr!. Integrované $erpadlo zaji'(uje
konzistentní pr!tok plynu bez toho, aby nastaly potí)e s extern" p%ipojen#mi komponentami. 
Díky ergonomickému designu, tla$ítk!m, která lze ovládat v rukavicích, a vysoce kontrastnímu
displeji je multiplynov# detektor ALTAIR 5X snadno pou)iteln# ve v'ech aplikacích.

Motorem je v!kon
Pevnost a odolnost není v'echno. To nejlep'í na multiplynovém detektoru ALTAIR 5X je senzorová
technologie. Tím, )e se poda%ilo miniaturizovat %ídící elektroniku senzor! a umístit ji p%ímo 
do senzoru, mohou senzory MSA XCell nabízet vynikající stabilitu, p%esnost a opakovatelnost 
se )ivotností více ne) dvojnásobku pr!m"ru v oboru.

Senzory MSA XCell znamenají pr!lom jak v technologii chemie senzoru, tak i jeho mechanické
konstrukci, umo)*ující rychlej'í dobu odezvy a rychlej'í kalibraci, a 'et%í vá' $as, kalibra$ní plyn,
náklady na údr)bu a v kone$ném d!sledku samoz%ejm" peníze. Nejd!le)it"j'í ale je, )e zkrácení
doby odezvy o sekundy m!)e znamenat také záchranu )ivot!.

Krom" senzor! MSA XCell m!)e b#t detektor ALTAIR 5X vybaven progresivními senzory PID 
pro detekci t"kav#ch organick#ch slou$enin. Na'e 'iroká nabídka senzor! IR zahrnuje mnoho
plyn! a rozsah! v$etn" CO&.

Flexibilita a mo$nosti p%ipojení umo$&ující splnit va'e pot%eby
Multiplynov# detektor ALTAIR 5X od MSA je mo)né nakon+gurovat s barevn#m nebo
monochromatick#m displejem s vysok#m rozli'ením s 18 integrovan#mi jazyky. K dispozici je také
slu)ba MSA Logo Express® pro p%izp!sobení barevného displeje. V#m"nné (plug-and-play) sloty
senzor! MSA XCell umo)*ují sou$asné monitorování a) 'esti plyn!.

Detektor ALTAIR 5X je pln" kompatibilní s automatizovan#m testovacím systémem MSA GALAXY
GX2 a se softwarem MSA,Link™ Pro a MSA Link Software pro efektivní správu v'ech p%ístroj!.

PRACOVNÍCI, kte#í jsou vystaveni potenciáln$ nebezpe%n"m situacím, zasluhují nejlep&í dostupnou ochranu.
V MSA neúnavn$ pracujeme na tom, abychom vyráb$li chyt#ej&í a lep&í plynové detektory, na které se budou
moci spolehnout lidé na celém sv$t$. Nejprve jsme uvedli na trh pokro%ilou technologii MSA v podob$
multiplynového detektoru ALTAIR 4X se senzory XCell. Nyní s hrdostí nabízíme nejmodern$j&í senzorovou
technologii prost#ednictvím osobního detek%ního p#ístroje pro detekci &esti plyn': multiplynov! detektor
ALTAIR 5X s technologií senzor" XCell a voliteln# senzorem PID.

CO JE UVNIT", TO SE PO#ÍTÁ

P"IDÁNÍ MIKROELEKTRONIKY dovnit%
senzor! poskytlo v"t'í mo)nosti
%ízení a vy''í v#kon 
ne) u p%edchozích generací. 

SENZORY MSA XCELL znamenají
pr!lom jak v technologii chemie
senzoru, tak i jeho mechanické
konstrukci, umo)*ující rychlej'í
dobu odezvy a rychlej'í kalibraci.



 

    

Na základ( desítek let zku'eností s v!vojem senzor)
zm(nila spole*nost MSA senzorovou technologii
revolu*ním zp)sobem a zavedla konstruk*ní inovace,
které zv!'ily v!kon.

Senzory XCell exotick#ch plyn! SO&, NO&, Cl& a NH- pro roz'í%ení•
monitorovacích aplikací

Doba odezvy a návratu krat'í ne) 15 sekund u v"t'iny b")n#ch•
kon+gurací senzor!

Bump test krat'í ne) 15 sekund u v"t'iny b")n#ch kon+gurací•
senzor!

Kalibrace m"%icího rozsahu krat'í ne) 60 sekund u v"t'iny•
b")n#ch kon+gurací senzor!

Vy''í stabilita a opakovatelnost signálu za m"nících se nebo•
extrémních pov"trnostních podmínek

V'echny senzory XCell umo)*ují instalaci plug-and-play•
a snadnou zm"nu kon+gurace

.et%í $as, 'et%í peníze, zachra*uje )ivoty

Vyu)ijte mo)ností simulátoru multiplynového detektoru ALTAIR 5X, 
kter# vás provede ovládáním p%ístroje. Tento nástroj, dostupn# v n"kolika
jazycích, najdete na stránce
http://webapps.msanet.com/altair5xsimulator/default.aspx.

V'echny na'e simulátory najdete na stránce
http://webapps.msanet.com/gasdetectionsimulators/.

Online simulátor produktu

Díky spolehlivosti a prodlou$ené $ivotnosti senzor)
XCell není nutné m(nit senzory po 2 letech. 

Obvyklá )ivotnost je del'í ne) 4 roky pro senzory ho%lav#ch•
plyn!, O&, CO/H&S (a varianty), CO/NO&, CO-HC a SO&.

Obvyklá )ivotnost je del'í ne) 3 roky pro senzory NH- a Cl&.•
Vyhrazen# provozní re)im pro senzory ho%lav#ch plyn!•
pomáhá udr)ovat odolnost v!$i jedovat#m látkám 
po celou dobu )ivotnosti senzoru.

Upozorn"ní na konec )ivotnosti senzoru varuje u)ivatele•
p%edem a tím se omezují provozní v#padky zp!sobené
servisem.

T%íletá záruka se vztahuje na senzory LEL, O+, CO,
H+S, SO+, NO+ XCell a IR

Dvouletá záruka se vztahuje na senzory NH, a Cl+;
minimáln( 12m(sí*ní záruka na ostatní senzory

Spolehn"te se na multiplynov# detektor ALTAIR 5X
Exkluzivní funkce MotionAlert™ a InstantAlert™ $iní z multiplynového detektoru
ALTAIR 5X ideální p%ístroj pro aplikace, jako je monitorování ve stísn"ném prostoru.
Funkce MotionAlert se aktivuje, kdy) se u)ivatel stane neschopn#m pohybu 
a p%estane se h#bat, a rychle uv"domí ostatní o poloze nehybného u)ivatele. A funkce
InstantAlert umo)ní u)ivatel!m jedním stisknutím tla$ítka ru$n" upozornit ostatní
osoby na potenciáln" nebezpe$né situace.

ALTAIR 5X je jedni$ka, pokud jde o dlouhov"kost. Na d!kaz toho je p%ístroj dodáván 
s plnou 3letou zárukou,* o cel# rok del'í, ne) je pr!m"r v oboru, tak)e se m!)ete
spolehnout, )e detektor ALTAIR 5X vydr)í takové zacházení, jaké jiné osobní detek$ní
p%ístroje nevydr)í.

* 3letá záruka platí tém"% pro v'echny b")né konfigurace senzor!.
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Exkluzivní funkce MSA

PLN- KOMPATIBILNÍ
SE SOFTWAREM MSA
LINK™ A LINK PRO 
A S TESTOVACÍM
SYSTÉMEM MSA
GALAXY® GX2

ROBUSTNÍ
INTEGROVANÁ PUMPA
PRO KONZISTENTNÍ
PR/TOK A ZV0.ENOU
ODOLNOST

EXKLUZIVNÍ FUNKCE

MOTIONALERT 

A INSTANTALERT

V.B-R Z VOLITELN0CH

MSA INFRA1ERVEN0CH

SENZOR/

18 JAZYKOV0CH

MO2NOSTÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ

BAREVN0 NEBO

MONOCHROMATICK0

DISPLEJ

ODOLNÉ,

POGUMOVANÉ

POUZDRO UMO23UJE

BEZPE1NÉ UCHOPENÍ

24HODINOV.

INDIKÁTOR

PROVEDENÉHO TESTU

SENZOR XCELL

INDIKÁTOR KONCE

/IVOTNOSTI

BLUETOOTH

BEZDRÁTOVÉ

P4IPOJENÍ

VYSOCE KVALITNÍ

SENZORY MSA XCELL

ROZ0Í"ENÁ VOLITELNÁ

DETEKCE T5KAV0CH

ORGANICK0CH

SLOU1ENIN

VELKÁ TLA#ÍTKA

UMO23UJÍCÍ

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Funkce multiplynového detektoru ALTAIR 5X
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Kompletní %e'ení

Detektor ALTAIR 5X s progresivním PID (fotoioniza$ním)
senzorem nastavuje la(ku detekce plyn! je't" v#'e, 
aby vyhov"l vyvíjejícím se a rozmanit#m po)adavk!m 
na detekci t"kav#ch organick#ch slou$enin. Senzory PID 
jsou nástroje po)adované pro zaji't"ní hygieny 
v pr!myslovém prost%edí, manipulaci s nebezpe$n#mi
materiály a specializované aplikace detekce, ale stále
více se stávají klí$ov#m prvkem pro bezpe$nostní
t#my a pr!myslové operace. Mimo%ádná 
odolnost detektoru ALTAIR 5X s moderní
technologií senzor! XCell je nyní kombinována 
se senzory PID, tak)e detektor poskytuje kompletní
platformu pro u)ivatele z celého sv"ta. A co víc,
data z p%ístroje PID lze bezproblémov" integrovat
do prov"%ené infrastruktury správy p%ístroj! MSA.

Bezdrátová technologie Bluetooth
Za$len"ním technologie Bluetooth jako standardní funkce
p%iná'í spole$nost MSA v#hody bezdrátového zaji't"ní
bezpe$nosti v'em u)ivatel!m. 

Po sta)ení bezplatné aplikace MSA Portable Instrument
APP, která je k dispozici v n"kolika jazycích, z obchodu
Google Play, se jakékoli za%ízení se systémem Android
stane po spárování s p%ístrojem ALTAIR 5X zdokonalen#m
nástrojem pro zaji't"ní bezpe$nosti 
a zv#'ení produktivity. 

Zobrazení údaj! o detekci plyn! •
a upozorn"ní na nehybnou osobu

Vzdálená kon+gurace p%ístroj!•
Automatizace záznam! a událostí•
detektoru plyn!

Zv#'ení produktivity a efektivity•
pracovních tok!

Informovanost nad%ízen#ch •
o bezpe$nosti pracovník!

Zasílání upozorn"ní na nebezpe$né•
koncentrace plyn! pomocí
textov#ch zpráv nebo e-mail!
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Technické údaje a informace pro objednání

Multiplynov! detektor ALTAIR 5X s 3letou zárukou, zaznamenáváním 
dat, nabíje"kou, integrovanou pumpou a hadi"kami
Konfigurace Objednací "íslo
LEL, O!, CO, H!S, 0–10 % CO! – barevn" displej 10119611
LEL, O!, CO, H!S, NH# – barevn" displej 10119632
LEL, O!, CO, H!S, SO! – barevn" displej 10119616
LEL, O!, CO, H!S, PID – barevn" displej 10166730
LEL, O!, CO, H!S – monochromatick" displej 10119600

Automatizovan! testovací systém ALTAIR 5X GALAXY GX2
1 láhev, nabíjení 10128635
A$ 4 láhve, nabíjení 10128634
1 láhev, bez nabíjení 10128637
A$ 4 láhve, bez nabíjení 10128636
Kalibra"ní plyn
Kalibra%ní plyn (58 l)
(1,45 % CH&,15,0 % O!, 60 ppm CO, 20 ppm H!S) 10053022

Kalibra%ní plyn (58 l)
(1,45 % CH&,15,0 % O!, 60 ppm CO, 20 ppm H!S, 2,5 % CO!) 10102853

Kalibra%ní plyn (34 l)
(1,45 % CH&, 60 CO, 20 H!S, 15 % O!, 10 SO!) 10122425

Kalibra%ní plyn (34 l)
(100 ppm Isobutenu) 10169196

Náhradní senzory
PID 10,6eV 10165271 XCell SO! 10106727

XCell LEL 10106722 XCell Cl! 10106728

XCell O! 10106729 XCell NH# 10106726

XCell CO/H!S Two-Tox 10106725 NO 10114750

XCell CO H! RES/H!S Two-Tox 10121214 NO! 10080224

XCell CO/H!S-LC Two-Tox 10121213 ClO! 10080222

XCell CO/NO! Two-Tox 10121217 PH# 10116638

XCell CO-HC 10121216 HCN 10106375

P#íslu$enství

Ko$ené pouzdro 10099648 USB IR p'ijíma% 10082834

Hadi%ka pro odb(r vzork) PU, 
vodivá, 3 m 10103189 Bateriov" modul, alkalick" 10114838

Hadi%ka pro odb(r vzork) PU, 
vodivá, 30 m 10159431

Vertikální nabíje%ka pro 
%ty'i p'ístroje ALTAIR 5X 10127428

Sonda pro odb(r vzork), 
flexibilní, 30*cm 10103191 P'enosn" kuf'ík 10152079

K dispozici jsou dal+í verze detektoru ALTAIR 5X, láhve s kalibra%ním plynem, senzory a p'íslu+enství.

Typ plynu Rozsah Rozli$ení
Ho'lavé plyny 0–100 % LEL 1 % LEL
Ho'lavé plyny 0–5 % obj., CH& 0,05 % obj., CH&
Kyslík, O! 0–30 % obj. 0,1 % obj.
Oxid uhelnat", CO 0–2000 ppm 1*ppm
CO, odoln" v)%i H! 0–2000 ppm 1*ppm
CO-vysoká koncentrace 0–10.000 ppm 5*ppm
Sirovodík, H!S 0–200 ppm 1*ppm
H!S-nízká koncentrace 0–100 ppm 0,1*ppm
Kysli%ník si'i%it", SO! 0–20 ppm 0,1*ppm
Kysli%ník dusi%it", NO! 0–50 ppm 0,1*ppm
Chlór, CI! 0–10 ppm 0,05*ppm
,pavek, NH# 0–100 ppm 1*ppm
Kysli%ník dusnat", NO 0–200 ppm 1*ppm
Kysli%ník dusi%it", NO! 0–20 ppm 0,1*ppm
Kysli%ník chlori%it", ClO! 0–1 ppm 0,01*ppm
Fosfan, PH# 0–5 ppm 0,05*ppm
Kyanovodík, HCN 0–30 ppm 0,5*ppm
Kysli%ník uhli%it", CO! 0–10 % obj. 0,01 % obj.
Butan, C&H-. 0–25 % obj. 0,1 % obj.
Metan, CH& 0–100 % obj. 1 % obj.
Propan, C#H/ 0–100 % obj. 1 % obj.
Propan, C#H/ 0–100 % LEL 1 % LEL
PID – 10,6eV 0–2000 ppm 0,1*ppm

Technické údaje
Test pádu z v!$ky 3 m
Krytí IP65
Pouzdro Odolné pogumované
Hmotnost 453 g (bez spony na pásek, PID nebo senzor IR)

Rozm%ry (D x & x H) 16,9 x 8,9 x 4,2 cm bez spony na pásek, PID
nebo senzor IR

Akustick! alarm >95 dB (typick")
Vizuální signalizace 2 ultrajasné LED diody naho'e
Vibra"ní alarm Standardní
MotionAlert a InstantAlert Standardní

Displej 
Vysoce kontrastní, monochromatick" nebo
barevn" displej; verze PID je k dispozici pouze 
s barevn"m displejem

Podsvícení Nastaviteln" %asov" limit
Baterie Dobíjecí Li-ION nebo alkalické typu AA
Doba provozu >20 hodin p'i pokojové teplot(
Doba nabíjení <= 6 hodin
Vlhkost 15- a$ 90% relativní vlhkost, bez kondenzace

Zápis dat (Nastaviteln") pr)m(rn( po dobu 200 hodin 
(v 1minutov"ch intervalech)

Zápis událostí Standardn( 1000 událostí

Standardní záruka 
3letá v%etn( senzor) LEL/O!/CO/H!S/NO!/SO!
XCell a IR; 2letá pro senzory NH# a Cl! XCell,
ostatní senzory: 1 rok

'eská Republika
Argentinska 38
170 00 Prague 7
Phone +420 241 440537
Fax +420 241 440537
infoPraha@MSAsafety.com 

Vá$ p#ím! kontakt

Zm(ny vyhrazeny
ID 08-537.2 CZ/00

Schválení

ATEX – II 2G Ex db ia mb IIC T4 Gb         Ta = –40 °C a$ +50 °C        IP65 zóna 1 (se senzorem ho'lav"ch plyn) XCell Ex)
ATEX – II 1G Ex ia IIC T4 Ga                      Ta = –40 °C a$ +50 °C        IP65 zóna 0 (bez senzoru ho'lav"ch plyn) XCell Ex)
ATEX – II 2G Ex db e ia mb IIC T4 Gb      Ta = –40 °C a$ +50 °C        IP65 (ALTAIR 5X IR)
ATEX – II 2G Ex db ia mb IIC T4 Gb         Ta = –20 °C a$ +50 °C        IP65 zóna 1 (se senzorem ho'lav"ch plyn) XCell Ex) (ALTAIR 5X PID)
ATEX – II 1G Ex ia IIC T4 Ga                      Ta = –20 °C a$ +50 °C        IP65 zóna 0 (bez senzoru ho'lav"ch plyn) XCell Ex) (ALTAIR 5X PID)
ATEX – I M1 Ex ia I Ma (ALTAIR 5X & ALTAIR 5X PID) 
ATEX – I M1 Ex ia I Ma (ALTAIR 5X IR) 

EN 50270 typ 2, 
EN 61000-6-3
MED 2010/68/EU 
(nevztahuje se na detektor
ALTAIR 5X PID) 


