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TO CO W ŚRODKU LICZY SIĘ NAJBARDZIEJ
PRACOWNICY, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach zasługują na najlepszą możliwą
ochronę. W MSA dokładamy wszelkich możliwych starań by konstruować coraz lepsze urządzenia
na których mogą polegać ludzie na całym świecie. Najpierw MSA wprowadziło zaawansowaną
technologie w urządzeniu ALTAIR 4X (opartą o sensor XCell) :

Teraz mamy przyjemnośc zaprezentować miernik ALTAIR 5X z najbardziej zaawansowaną
technologią sensorów XCell na rynku. 

Odporność
Wielogazowy ALTAIR 5X jest tak twardy i funkcjonalny jak jego wygląd . Solidna poliwęglanowa obudowa zapewnia niezwykłą
wytrzymałość, w tym upadek z około 3 metrów. Wewnątrz urządzenia znajduje się zintegrowana pompa,która umożliwia ciągły
przepływ gazu. Ergonomiczna konstrukcja, duże przyciski umożliwiające swobodną obsługę nawet w rękawicach, wyświetlacz 
o wysokim kontraście powodują, że ALTAIR 5X jest łatwy w użyciu w każdych warunkach.

Wydajność 
Prawdziwa siła urządzenia ALTAIR 5X ukryta jest w nowych sensorach Sensory MSA XCell charakteryzują się średnio dwa razy
dłuższą żywotnością (w stosunku do średniej żywotności sensorów pracujących w zastosowaniach przemysłowych) są produko -
wane w opatentowanej przez MSA technologii. Ograniczenie elektroniki sterującej sensorem i umieszczenie jej wewnątrz
sensora powoduje,że sensory, MSA XCell zapewniają dokładność, stabilność i powtarzalność odczytu. 

Czujniki MSA XCell stanowią przełom w budowie chemicznej i mechanicznej sensora, umożliwiając szybszy czas reakcji oraz
kalibracji. Krótszy czas poświęcony kalibracji oraz testom sprawdzającym, mniejsze zużycie gazu kalibracyjnego, obniża koszty
obsługi. Co najważniejsze krótszy czas reakcji może uratować życie. 

Oprócz sensorów MSA XCell detektory ALTAIR 5X mogą być również wyposażone w szeroką gamę sensorów IR obejmujących
detekcję wielu gazów (w tym CO2). 

Elastyczność
MSA ALTAIR 5X jest przeznaczony do różnych zastosowań. Jest dostępny z wyświetlaczem LCD z menu w wielu językach, zarówno
kolorowy jak i czarno-biały Dostępna jest opcja bez kropki. MSA Logo Express®, która umożliwia implementację logo klienta w
urządzeniu. Detektor można łatwo konfigurować za pomocą wymiennych sensorów MSA XCell (plug & play) jednocześnie w
urządzeniu może pracować do 6 sensorów. Ponadto urządzenie oferuje opcjonalnie funkcję świecenia w ciemności (dla urządzeń
z sensorem IR). 

Akumulator litowo-jonowy w mierniku ALTAIR 5X zapewnia do 20 godzin nieprzerwanej pracy. Dostępne jest również w systemie
zasilania bateryjnego (battery pack) ALTAIR 5X jest w pełni kompatybilny z automatyczną stacją kalibrującą MSA GALAXY® oraz
oprogramowaniem MSA Link. 
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ZOBOWIĄZANIEM MSA JEST, ŻE DZIĘKI SWOJEMU DOŚWIADCZENIU, POTENCJAŁOWI, I ZAANGAŻOWANIU W PROJEKTO WANIE

ORAZ PRODUKCJĘ DOSTARCZY URZĄDZENIA ZASPOKAJAJĄCE ZADANIA DETEKCJI.

Wykorzystanie mikroelek -
troniki wewnątrz sensorów
przynosi lepszą kontrolę 
oraz wydajność niż czujniki
poprzednich generacji 

Sensory MSA XCell stanowią
przełom w budowie chemicznej
i mechanicznej sensora, umożli -
wiając szybszy czas reakcji oraz
kalibracji 

MSA XCell O2

MSA XCell Ex
Gazy wybuchowe 

MSA XCell SO2 , Cl2
lub NH3 

MSA XCell CO/H2S



ALTAIR® 5X

Połączenie z
alpha Personal Network
Dzięki portowi USB można podłączyć miernik ALTAIR 5X z syste mem
zbędne „alpha“ Personal Network. Taki system monitorowania i
ostrzegania składa się z bezprzewodowych modułów i kompo nen -
tów, które mogą być indywidualnie zintegrowane w celu zwiększenia
bez pieczeństwa ALTAIR 5X może monitorować personel pracujący w
aparatach powietrznych i używających osobistego sprzętu detekcji
gazów, które wysyłają informacje do centralnej stacji monitorującej
alphaBASE. Wszystki dane o alarmowych stężeniach gazów można
obserwować w czasie rzeczywistym. 

Pełny monitornig:
alpha Personal Network system może być używany w kilku kom -
binacjach do różnych zastosowań (np. podczas samotnej pracy na
dużej przestrzeni, podczas konieczności pracy w kom binezonie
przeciwchemicznym, lub jeśli chcesz monitorować członków
zespołu), w tym pełny monitoring za pomocą systemu telemetrii :
ostrzeganie przed niebezpiecznym stężeniem gazów, niskim
ciśnieniem w butli aparatu powietrznego, oraz wskazaniami
sygnalizatora bezruchu. 
Więcej informacji na temat alpha Personal Network, broszura: 
01-050.2. 

alphaHUD, 
• wyświetlacz w masce aparatu z informacjami

o ciśnieniu w butli oraz alarmach miernika

alphaBASE + PC –
Stacja bazowa

• Wyświetla I przechowuje
wszystkie dane z ALTAIR 5X 
oraz alphaSCOUT

ALTAIR 5X W-USB –
Miernik wielogazowy

• Pomiar stężenia gazów
• Informacja o alarmach

Aparat powietrzny 
+ alphaMITTER – 
Transmitter

• Przesyła dane na temat
ciśnienia w butli aparatu
powietrznego

alphaSCOUT –
Osobiste urządzenie
monitorujące

• pełni rolę hub USB
• Oblicza pozostały czas pracy
• Generuje alarm w przypadku

bezruchu (MotionAlert) oraz
(InstantAlert)

Technologia MSA XCell:

Oszczędność Czasu, Oszczędność pieniędzy, Ocalone życie 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w
konstruowaniu sensorów,pozwalają MSA 
na opracowanie nowej technologii, która
poprawia wydajność sensorów. 

• Nowe czujniki XCell SO2, Cl2 oraz NH3

• Czas reakcji oraz czas zwrotu wynosi 15 sekund dla większości
typowych konfiguracji miernika

• Test funkcjonalny (bump test) – w mniej niż 15 sekund, dla
większości typowych konfiguracji

• Czas kalibracji-poniżej 60 sekund, dla większości konfiguracji

• Większa stabilność oraz powtarzalność sygnału zmiany pod
wpływem zmiennych i ekstremalnych warunków pracy

• Wszystkie sensory XCall mogą byc łatwo instalowane wyjmowane 
z gniazda w celu konfiguracji 

Niezawodne sensory XCell nie muszą być
wymieniane po dwóch latach pracy.

• Średni „czas życia“ jest dłuższy niz 4 lata (wybuchowe, O2, H2S, CO,
oraz SO2)

• Średni „czas życia“ jest dłuższy niż 3 lata (NH3, Cl2)

• Sensory są odporne na działanie szkodliwych substancji 
(tzw. zatrucia)

• Wskaźnik końca życia sensora informuje użytkownika o
konieczności wymiany czujnika

Zwiększona gwarancja do trzech lat dla mierników w konfiguracji
CO H2S O2 Ex SO2 i IR.

Dwuletnia gwarancja dla sensorów NH3 i Cl2, 12 miesięczna
gwarancja dla pozostałych sensorów.

Short-range radio

Long-range radio



Technologia Wireless 
USB umożliwiająca

współprace z systemem
alpha Perso nal Network

(wybrane lokalizacje) 

Pełna kompatybilność z
automatycznymi syste -
mami testującymi MSA
Link oraz MSA GALAXY

Różnorodność sensorów
podczerwieni MSA

Solidna wbudowana
pompa do ciągłego
pobierania próbek

wyjątkowe funkcje

18 języków menu

Wysokokontrastowe
wyświetlacze (kolorowe
I monochromatyczne)

Zaawansowany 
sygna lizator bezruchu

(Motion Alert InstantAlert)

Wskaźnik przepro -
wadzonej kalibracji 

Trwała wzmocniona
gumą obudowa

Wysokiej jakości 
sensory MSA XCell 

Informacja na temat
żywotności sensora

Duże przyciski
ułatwiające obsługę



W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kalibracji, gazów
kalibracyjnych, oraz akcesoriów, prosimy o kontakt z MSA.

Specyfikacja Techniczna
Gaz Zakres Rozdzielczość

Gazy palne, COMB 0–100% 1% DGW
Tlen, O2 0–30% vol 0.1% vol

Tlenek węgla, CO 0–2000 ppm 1 ppm

Siarkowodór, H2S 0–200 ppm 1 ppm
Dwutlenek siarki, SO2 0–20 ppm 0.1 ppm

Chlor, CI2 0–20 ppm 0.1 ppm
Amoniak, NH3 0–100 ppm 1 ppm

Opary azotanów, NO2 0–20 ppm 0.5 ppm
Dwutlenek chloru, ClO2 0–1 ppm 0.01 ppm

Fosforowodór, PH3 0–5 ppm 0.1 ppm
Cyjanowodór, HCN 0–30 ppm 0.1 ppm

Dwutlenek węgla, 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 upadku 3 m
Obudowa Wysokoodporna gumowa 

obudowa
Waga 453 g, 680 g (wersja IR)

Wymiary (Dł x Sz x Wys) 16.9 x 8.9 x 4.2 cm 
5,0 cm wersja z sensorem IR) bez 
klipsa mocującego 

Alarm akustyczny >95 dB 
Alarm optyczny 2 bardzo jasne diody na górze 

obudowy
Alarm wibracyjny Standard

MotionAlert & InstantAlert Standard
Wyświetlacz Wysoko-kontrastowy 

monochromatyczny lub kolorowy 
Podświetlenie Regulowany czas

Bateria Akumulator litowo-jonowy,
opcjonalnie baterie alkaliczne
(niedostępne w wersji z sensorem
IR) 

Czas czuwania baterii >18 godzin, w wersji z sensorem 
IR-14 godzin

Czas ładowania <= 6 godziny
Zakres temperatury pracy 0 do 40 °C

Zakres temperaturowy  –20 °C do 50 °C
Krótkoterminowe działanie –40 °C do +50 °C

Wilgotność 15–90% RH 
nieskondensowana 

Przenikanie IP 65
Rejestrowanie danych (regulowane) przeciętnie 200 

godzin (1 minutowe przerwy) 
Rejestrowanie zdarzeń Standardowe, 1000 zdarzeń

Gwarancja standardowa 3 lata na sensory: 
CO/H2S/wybuchowe/O2/SO2/
sensory IR, 2 lata: NH3 oraz Cl2, 
pozostałe sensory: 1 rok

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

Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy 
Tel. +48 22 711 50 00
Fax +48 22 711 50 19
E-mail biuro@msa-poland.com
www.msa-poland.com

Zastrzegamy sobie możliwość
dokonywania zmian technicznych

ID 08-537.2 PL/00/08.11

Bezpośredni kontakt

ATEX Dyrektywa 94/9/EC
ALTAIR 5X Miernik Wielogazowy: 

II 2G Ex d ia mb IIC Gb IP65 – Strefa 1 z 
sensorem Ex.
II 1G Ex ia IIC Ga IP65 – Strefa 0 (bez XCell) 

bez sensora Ex.
ALTAIR 5X z baterry pack T4

I M1 Ex ia I Ma
ALTAIR 5X IR Miernik Wielogazowy 

II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65
CE 0080

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

ALTAIR 5X GALAXY-automatyczny system testujący
10090605 System standardowy z ładowarką i uchwytem butli
10090591 Smart system (z kartą pamięci), ładowarką i uchwytem butli

Dopuszczenia

Gaz kalibracyjny
10053022 Pojemnik (58 l) (1.45% CH4,15.0% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S)
10102853 Pojemnik (58 l) (1.45% CH4,15.0% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 2.5% CO2)
10011938 Pojemnik (34 l) 5 ppm SO2 w N2

Inne kalibracje dostępne na życzenie

ALTAIR 5X z 3-letnią gwarancją, data logging, ładowarką, zintegrowaną pompą

Numer 
zamówieniowy Konfiguracja

10119600 DGW (Pentan) O2, CO, H2S, wyśw. monochromatyczny
10119614 DGW (Pentan) O2, CO, H2S, wyśw. kolorowy
10119649 DGW (Pentan) O2, CO, H2S wyśw. kolorowy, Wireless USB
10119616 DGW (Pentan) O2, CO, H2S, SO2, wyśw. kolorowy
10119615 IR DGW (Pentan) O2, CO, H2S, 0 –10% CO2, wyśw. kolorowy
Dostępne inne konfiguracje-prosimy o kontakt z MSA

ALTAIR 5X -zestaw przemysłowy pompa, system pobierania próbek, sonda

10120567 DGW (Pentan), O2, CO, H2S, wyśw. monochromatyczny

10120568 DGW (Pentan), O2, Co, H2S, wyśw. kolorowy
10120569 IR DGW (Pentan) O2, CO, H2S, CO2 0 –10%, wyśw. kolorowy

Akcesoria
10099648 Skórzany pokrowiec 10082834 JetEye IR adapter z podłączeniem USB

10103189 Przewód probierczy 3 m 478359 JetEye IR adapter z podłączeniem USB

10103191 Elastyczna sonda, 30 cm 10088099 Oprogramowanie MSA Link Software

Sensory wymienne
10106722 XCell Sensory wymienne 10062209 IR sensor dwutlenku węgla CO2 0–10% obj.
10080222 XCell sensor dwutlenku chloru 10106727 XCell sensor dwutlenku siarki
10106729 XCell sensor tlenu 10062201 IR butan C4H10 0–25% obj.
10116638 XCell sensor fosforowodoru 10106728 XCell sensor chloru
10106724 XCell sensor tlenku węgla 10062205 IR metan, CH4 0 –100% obj.
10106375 XCell sensor cyjanowodoru 10106726 XCell sensor amoniaku
10106723 XCell sensor siarkowodoru 10062207 IR propan C3H8 0 –100% ob.j
10080224 XCell sensor dwutlenku azotu


