
Omdat elk leven een doel heeft…

ALTAIR® 2X-gasdetectoren
Wat er in zit, dat telt echt



MSA XCELL-SEnSoREn HEBBEn EEn TyPISCHE

LEvEnSDUUR vAn MEER DAn vIER jAAR - DAT IS

HET DUBBELE vAn HET InDUSTRIEGEMIDDELDE - En

BIEDEn SUPERIEURE STABILITEIT, nAUWkEURIGHEID

En RESPonS.

ALTAIR 2XP-gasdetector met XCell Pulse Technology

De eerste op zichzelf staande bumptest!  

De ALTAIR 2XP-gasdetector biedt een bumptest die zo eenvoudig uit te voeren is dat
iedereen het kan doen, op iedere denkbare plek! De wetenschap achter deze
technologie, de eerste in zijn soort, zal het huidige veld voor draagbare gasdetectie
volledig veranderen. 
Door pulsesensorraadpleging te combineren met een eenvoudige flowcontrole
hebben we de eerste geslaagde op zichzelf staande bumptest gecreëerd. De PULSE-
sensorraadpleging begint, adem uit in het apparaat. Het resultaat? Bumptest
uitgevoerd!  

ALTAIR 2XT Two-Tox-gasdetector

De ALTAIR 2XT-detector maakt een tweede detector overbodig door het gebruik van
bewezen XCell Two-Tox-sensoren. Deze sensoren detecteren twee gassen op
afzonderlijke sensorkanalen met digitale uitvoer waarmee interferentie tussen
kanalen geminimaliseerd wordt. 

ALTAIR 2X Enkelvoudige gasdetector

MSA zorgde voor een revolutie op het gebied van gasdetectie met de XCell-
sensortechnologie. Door de elektronische besturing van de sensoren te verkleinen en
deze in de sensor zelf te plaatsen met het eigen ASIC-ontwerp (Application-Specific
Integrated Circuit) van MSA, bieden MSA XCell-sensoren superieure stabiliteit,
nauwkeurigheid en sensorlevensduur. 

De ALTAIR 2X-gasdetector

De ALTAIR 2X-gasdetector is de eerste enkelvoudige of 2-gassendetector met de toonaangevende

XCell sensortechnologie voor ongeëvenaarde prestaties terwijl de exploitatiekosten drastisch beperkt

worden, de duurzaamheid vergroot wordt en er gezorgd wordt voor meer werkveiligheid, meer

conformiteit en meer traceerbaarheid.  

De ALTAIR 2X is ook de eerste draagbare gasdetector met de revolutionaire XCell Pulse Technology.

Gebaseerd op bewezen onderzoek en geavanceerde sensormogelijkheden biedt de ALTAIR 2XP-

detector de eerste op zichzelf staande bumptest. Hierdoor kan een dagelijkse bumptest uitgevoerd

worden zonder gebruik van kalibratieaccessoires of specifiek kalibratiegas.

Wat er in zit, dat telt!



Conformiteit, traceerbaarheid en eenvoud zonder 
dat de veiligheid in het geding komt!

InSTRUMEnTRECoRDS WoRDEn oPGESLAGEn en

kunnen gemakkelijk gedownload worden tijden

periodieke gaskalibraties met de Galaxy GX2-

teststandaard. De MSA Link Pro-software biedt een

volledig netwerk, traceerbaarheid, proactieve veiligheid,

conformiteit en rapportage. 

Laat veiligheid niet aan het toeval over!
De goede praktijk binnen de industrie om vóór het dagelijks gebruik een bumptest uit te voeren is gemakkelijk te•
doen met de ALTAIR 2XP. U kunt waar en wanneer u maar wilt een bumptest uitvoeren, zonder gasflessen of
accessoires.
Dankzij de visuele indicators op de detector is het eenvoudig om de bumptest te verifiëren.•

Zeer zichtbaar groen licht (groen licht, vinkje)•
knippert rood indien de bumptest niet doorstaan wordt•
De ALTAIR 2X-detectorfamilie beschikt over volledige instrumenttraceerbaarheid met bump- en kalibratierecords,•
piekmetingen, gebeurtenislogboeken en gegevenslogboeken.

Zorg voor meer conformiteit op het gebied van veiligheid en geef uw medewerkers meer vertrouwen!

LICHTGEVEnDE UITVoERInG vooR

ToEPASSInGEn BIj WEInIG LICHT En

vEREEnvoUDIGD InSTRUMEnTBEHEER

BIj MEERDERE DETECToREn.
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Lagere exploitatiekosten
Dankzij de combinatie van toonaangevende technologie van MSA en productduurzaamheid biedt de ALTAIR 2X-gasdetector lagere
exploitatiekosten dan concurrerende instrumenten. Zo verdient de detector zichzelf terug.

verlaagde kosten en uitgaven

De respons- en hersteltijd van de XCell-sensor verminderen het gasverbruik bij kalibratie en•
gasbumptests (indien van toepassing). 
Dankzij de ALTAIR 2XP met XCell Pulse Technology zijn er geen specifiek kalibratiegas of•
bumptestaccessoires meer nodig, wat zorgt voor significante besparingen!
De ALTAIR 2XT Two-Tox maakt een tweede instrument overbodig bij een groot aantal toepassingen.•

verhoogde productiviteit  

niet meer in de rij voor gas! De op zichzelf staande bumptest van de ALTAIR 2XP betekent•
dat u meer tijd hebt voor het werk en minder tijd kwijt bent aan in de rij staan of het
uitvoeren van bumptests. Minder tijd bij het bumpstation betekent minder wachten en
meer productie!
Snellere bumptests, eenvoudige conformiteit en productbetrouwbaarheid betekenen dat•
u sneller en veiliger aan het werk kunt!

Stevig gebouwd

Zoals alle detectoren van MSA is de ALTAIR 2X duurzaam gebouwd en ontworpen voor het werk dat gedaan moet worden.

Bestand tegen extreme impact met stevige behuizing van polycarbonaat en doorstaat een valtest van 7,62 m hoogte•
De ALTAIR 2X met IP 67-goedkeuring is stof- en waterdicht•
Minimale RF-interferentie•
De driejarige garantie dekt het volledige instrument, inclusief de sensoren.•
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UnIEKE PULSEConTRoLE

ConTRoLEERT AUToMATISCH DE

SEnSoRRESPonS En CoRRIGEERT

vooR SEnSoRInTEGRITEIT.  

(ALLEEn ALTAIR 2XP-DETECToR)  

EEn VInKJE En EEn GRoEn

LEDLAMPjE GEvEn AAn DAT DE

BUMPTEST GESLAAGD IS En U

AAn DE SLAG kUnT

EEn EEnVoUDIGE
UITADEMInG IS GEnoEG oM 

TE vERIFIëREn oF HET
STRooMPAD vAn DE SEnSoR

vRIj IS oM TE GARAnDEREn DAT
HET GAS DE SEnSoR BEREIkT.

(ALLEEn 2XP)     

DUURZAAMHEID – IP 67-

onTWERP En InTRInSIEk

vEILIGE ConSTRUCTIE

DooRSTAAn vALTEST vAn

7,6 M HooGTE

GRooT DISPLAY MET HooG

ConTRAST ToonT STATUS

PPM En vISUELE SEnSoR 

EEnVoUDIGE bEDIEnInG

MET één KnoP, ooK MET

HAnDSCHoEnEn AAn

DUURZAME, MET RUbbER

bEKLEDE bEHUIZInG vooR

EEn GoEDE GRIP

Met onze gepatenteerde XCell Pulse Technology hebben we een simpele en betaalbare manier van bumptesten gecreëerd. jaren van
wetenschappelijk onderzoek, gepatenteerde sensorraadplegingstechnologie en eigen sensorresponsmethodes hebben geresulteerd in de
eerste gasdetector ter wereld met een op zichzelf staande bumptest. Het is met andere woorden niet nodig om kalibratieaccessoires of
kalibratiegas in flessen te gebruiken voor het bumptesten van de ALTAIR 2XP-gasdetector.

Hoe het werkt Wanneer de detector ingeschakeld wordt, wordt automatisch begonnen met een elektronische pulsecontrole die de
sensorkatalysator en elektrolytische interactie activeert, en die minieme correcties toepast ten opzichte van eerdere kalibratiewaarden.
vervolgens voert de gebruiker een flowcontrole uit door uit te ademen richting de sensorinlaat. Een zuurstofdetector in de sensor, die alleen
actief is tijdens de pulse- en flowcontrole, detecteert de daling van het zuurstofgehalte van de uitademing. Als deze controles allebei worden
doorstaan, slaagt de detector voor de bumptest. 

ALARM VAn 95 Db –

MET RoDE LEDLAMPjES En

EEn TRILALARM

InDICATIE VooR EInDE VAn

SEnSoRLEVEnSDUUR

RoDE LEDLAMPJES
GEvEn AAn DAT HET
InSTRUMEnT noG GEEn
BUMPTEST DooRLoPEn
HEEFT

XCell® Pulse Technology 
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bestelinformatie

Detectortype
(Laag, hoog alarm in ppm)

houtskool LICHTGEVEnD VERVAnGEnDE
SEnSoR

ALTAIR 2 (Laag, hoog alarm in PPM) XP – met XCell Pulse Technology

H₂S-Pulse (10, 15) 10153984 10154188 10121227

ALTAIR 2XT Two-Tox-gasdetector

Co/H₂S (Co: 25, 100; H₂S: 10, 15) 10154040 10154181 10152603

Co-H₂/H₂S* (Co: 25, 100; H₂S: 10, 15) 10154071 10154182 10152604

Co/H₂S-LC* (Co: 25, 100; H₂S: 5, 10) 10154072 10154183 10152605

Co/no₂* (Co: 25, 100; no₂: 2.5, 5) 10154073 10154184 10152606

So₂/H₂S-LC (So₂: 2, 5; H₂S: 10, 15) 10153985 10154190 10152607

ALTAIR 2X Enkelvoudige gasdetector

Co (25, 100) 10153986 10154185 10152603

Co-H₂* (25, 100) 10154074 10154186 10152604

Co-HC* (25, 100) 10154075 10154187 10152602

H₂S-LC* (5, 10) 10154076 10154189 10152605

So₂ (2, 5) 10154077 10154191 10152607

no₂* (2.5, 5) 10154078 10154192 10152606

nH₃* (25, 50) 10154079 – 10152601

Cl₂* (0.5, 1) 10154080 – 10152600

Certificeringen/goedkeuringen

USA cCSAus klasse I Div 1 Groepen A, B, C, D
klasse II Div 1 Groepen E, F, G klasse III
Tamb = –40 °C to +60 °C T4
USA: UL 913 7e editie
Canada: CSA 22.2 no. 157

ATEX FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb –40 °C to +60 °C

IEC/Australië/
nieuw-Zeeland

FTZU Ex ia IIC T4 Gb –40 °C to +60 °C

* Neem voor beschikbaarheid contact op met MSA

ACCESSoIRES

Galaxy GX2 voor ALTAIR, 1 klep, EU 10128653

Elektronische cilinderhouder 10105756

Instrumentdoekjes zonder alcohol 10154893

Kalibratiegas

bESCHRIJVInG onDERDEELnUMMER

34 L 58 L

60PPM Co, 20PPM H₂S 10154976 10154977

60PPM Co, 10 PPM no₂ 10154978 10154980

20 PPM H₂S, 10 PPM So₂ 10154995 10154996

20 PPM H₂S 10155919 10155918

Technische specificaties

Deze producten worden gedistribueerd door

Wijzigingen voorbehouden
ID 08-539.2 nL/00

MSA nederland b.V.
kernweg 20
1627 LH Hoorn 
nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
Fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info.nl@MSAsafety.com

MSA belgium n.V.
Duwijckstraat 17
2500 Lier
België
Tel. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
E-mail info.be@MSAsafety.com

MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

Afmetingen 89 x 54 x 25 mm (LxBxD zonder klem) 

Gewicht 113 g met klem

behuizing Robuuste rubberen bescherming

beschermings-
klasse

IP67

Valtest 7,6 m

bediening Eenhandige bediening met één knop

bumptest-
indicatie

Geslaagd: groene knipperende led en vinkje
niet-geslaagd of verlopen: alleen
knipperende rode led

Akoestisch
alarm 

95 dB op 30 cm

Visueel alarm Extra felle leds

Trilalarm Standaard

Display Monochroom lcd met grote tekens

Achtergrond-
verlichting

Achtergrondverlichting van 10s met
aanpasbare time-out

batterij vervangbare lithiumbatterij

breder
temperatuur-

bereik

–20 °C tot +50 °C

Extreem bereik –40 °C tot +60 °C

Gegevens-
logboek

2X/2XP: > 150 uur
2XT: > 100 uur

Gebeurtenis-
logboek

75 gebeurtenissen

Standaard-
garantie

Chassis en elektronica: 3 jaar
Cl2- en nH3-sensoren: 2 jaar
Alle overige sensoren: 3 jaar
niet van toepassing op verbruiksdelen.


