
 
 
  

 

  
Multigasdetector 

Real-time 
 
Veelzijdig 
 
Betrouwbaar 
 
 
Nu met geavanceerde 
PID voor VOS-detectie 

 



 

 

 
 

  MSA Altair 5X 
 Snel en gemakkelijk te bedienen, zelfs met handschoenen aan 

 Nu met geavanceerde PID optie voor VOS-detectie 

 Voorzien van MotionAlert sensor 

 Door de InstantAlert functie kunnen gebruikers handmatig met een druk op 
de knop anderen attent maken op een gevaarlijke situatie 

 Drie jaar garantie voor de hele detector, inclusief sensoren en batterij 

 Bestand tegen extreme stoten door de robuuste polycarbonaat behuizing 

 Het instrument is op afstand te configureren via Bluetooth  

 Draadloze veiligheid voor iedereen via de Portable Instrument app (Android) 

 

Gebouwd voor duurzaamheid 

De Altair 5X multigasdetector voor brandbare gassen in LEL, O₂ en detectie van giftige gassen is net zo sterk en 
functioneel als hij eruitziet. Een stevige, met rubber beklede behuizing van polycarbonaat biedt ongeëvenaarde 
duurzaamheid en is bestand tegen een val van 3 m hoogte. Binnen in de behuizing levert een geïntegreerde pomp 
een constante gasdoorstroming zonder de problemen van extern aangesloten componenten. Ergonomisch 
ontwerp, handschoenvriendelijke knoppen en een zeer helder display maken de Altair 5X multigasdetector 
gemakkelijk bruikbaar in allerlei toepassingen. 
 
De Altair 5X  kan worden geconfigureerd met een monochroom of kleuren-lcd-display met hoog contrast. De 
sensorsleuven kunnen naar wens ingericht worden met de XCell-sensoren, waarmee tot zes verschillende gassen 
tegelijk gemeten kunnen worden. Het apparaat is volledig compatibel met het geautomatiseerde MSA Galaxy GX2 
testsysteem en met MSA Link Pro- en MSA Linksoftware om uw instrumenten efficiënt te beheren. 



 

 

 

 

 

 
 
 

  

Wat er in zit is belangrijk 

Het instrument is niet alleen sterk en duurzaam. De echte kracht van de Altair 5X multigasdetector zit in de 
sensortechnologie. MSA XCell sensoren zijn ontworpen voor een gemiddelde levensduur van meer dan vier jaar. 
Door de regelelektronica sterk te verkleinen en deze in de sensor zelf te plaatsen, kunnen MSA XCell-sensoren 
superieure stabiliteit, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid leveren. MSA XCell-sensoren zijn een doorbraak in 
chemisch en mechanisch sensorontwerp, waarbij een snellere  
reactie en kortere spankalibraties mogelijk zijn, zodat u geld  
bespaart op kalibratiegas en onderhoudskosten. Maar het  
belangrijkste van de kortere responstijd is dat levens ermee  
gered kunnen worden. Naast de MSA XCell-sensoren kan de  
Altair 5X uitgerust worden met geavanceerde PID-optie voor  
VOS-detectie. Onze brede reeks IR-sensoren dekt een groot 
aantal gassen, inclusief CO₂. 

Met jaren lang ervaring op het gebied van 
sensorontwerp, brengt MSA een ware revolutie teweeg 
in de sensortechnologie met een baanbrekend ontwerp 
dat prestaties verbetert. 

 Bijzondere XCell SO₂, NO₂, Cl₂ en NH₃-sensoren voor 
uitgebreide bewakingstoepassingen 

 Bump-test van minder dan 15 seconden voor de 
meest gebruikte sensorconfiguraties 

 Spankalibratietijd van minder dan 60 seconden voor 
de meest gebruikte sensorconfiguraties 

 Grotere signaalstabiliteit en herhaalbaarheid onder 
veranderende of extreme omstandigheden 

 Alle XCell-sensoren kunnen plug-and-play 
geïnstalleerd worden voor gemakkelijke configuratie 

 

Volledige instrumentgarantie van 3 jaar inclusief LEL, O₂, CO, 
H₂S, SO₂, NO₂ XCell- en IR-sensoren. 

 

XCell sensoren met verlengde levensduur is het niet 
nodig de sensoren na twee jaar te vervangen. 

 Levensduur langer dan vier jaar voor sensoren 
voor brandbaar gas, O₂, CO/H₂S, CO/NO₂, CO-HC 
en SO₂ 

 Levensduur langer dan drie jaar voor NH₃ en Cl₂ 
sensoren 

 Dankzij de eigen bedrijfsmodus van de sensor 
brandbaar gas, blijft de sensor de volledige 
levensduur bestand tegen vergiftiging 

 Bij einde levensduur wordt de gebruiker vooraf 
gewaarschuwd, waardoor uitvaltijd beperkt blijft 

 
 
 
Garantie van 2 jaar voor NH₃ en Cl₂; minimaal 12 maanden 
garantie voor overige sensoren. 

Bumpen? Een fluitje van een cent 
met de MSA Galaxy GX2. Via het 
kleurentouchscreen voert u 
gemakkelijk de bump-test uit en 
krijgt u direct de resultaten, tot 
wel tien instrumenten tegelijk! 



 

 

 

  



 

 

 

  Complete oplossingen 
De ALTAIR 5X-detector met geavanceerde PID-sensor (foto-ionisatie) 
legt de lat nog hoger om tegemoet te komen aan de diverse vereisten 
voor VOS-detectie die zich voortdurend verder ontwikkelen. PID-
sensoren zijn essentiële hulpmiddelen, niet alleen voor industriële 
hygiëne, werken met gevaarlijke stoffen en gespecialiseerde 
detectietoepassingen, maar ook steeds vaker bij veiligheidsteams en 
industriële operaties. De ongeëvenaarde duurzaamheid van ALTAIR 5X 
met geavanceerde XCellsensortechnologie wordt nu gecombineerd met 
PID voor een compleet platform voor gebruikers overal ter wereld. 
Bovendien kunnen gegevens van PID-instrumenten nu naadloos 
geïntegreerd worden in de bewezen infrastructuur van MSA voor 
instrumentbeheer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draadloos verbonden 
Door van Bluetooth een standaardfunctie te maken, ontsluit MSA de 
voordelen van draadloze veiligheid voor iedereen. Door de gratis MSA 
Portable Instrument APP te downloaden van Google Play, beschikbaar 
in meerdere talen, kan ieder Android-apparaat een uitgebreid 
hulpmiddel worden voor veiligheid en productiviteit wanneer het 
gekoppeld is aan de Altair 5X. 

 Meting uitlezen en waarschuwingen bij gewonde ontvangen 

 Instrumenten op afstand configureren 

 Records en gebeurtenissen van de gasdetector automatiseren 

 Zorgen voor meer productiviteit en efficiëntere workflow 

 Toezien op veiligheid van werknemers 

 Gasalarmen verzenden via sms of e-mail 



 

 

 

 
 

XCell sensorbereik en -resolutie 

Gas Bereik Resolutie  Gas Bereik Resolutie 

Brandbaar  0–100 % LEL  1 % LEL Stikstofmonoxide, NO  0–200 ppm 1 ppm 

Brandbaar  0–5 % vol, CH₄  0,05% Vol, CH₄ Stikstofdioxide, NO₂  0–20 ppm 0,1 ppm 

Zuurstof, O₂  0–30 % vol  0,1% Vol Chloordioxide, ClO₂  0–1 ppm 0,01 ppm 

Koolmonoxide, CO  0–2000 ppm  1 ppm Fosfine, PH₃  0–5 ppm 0,05 ppm 

CO H₂-resistent  0–2000 ppm 1 ppm Waterstofcyanide, HCN  0–30 ppm  0,5 ppm 

CO-Hoge concentratie  0–10.000 ppm 5 ppm Kooldioxide, CO₂  0–10 % vol  0,01 % Vol 

Waterstofsulfide, H₂S  0–200 ppm  1 ppm Butaan, C₄H₁₀  0–25 % vol  0,1% Vol 

H₂S-Lage concentratie  0–100 ppm  0,1 ppm Methaan, CH₄  0–100 % vol  1 % Vol 

Zwaveldioxide, SO₂  0–20 ppm 0,1 ppm Propaan, C₃H₈  0–100 % vol  1 % Vol 

Stikstofdioxide, NO₂  0–50 ppm 0,1 ppm Propaan, C₃H₈  0–100 % LEL  1 % LEL 

Chloor, Cl₂  0–10 ppm  0,05 ppm PID – 10,6eV  0–2000 ppm 0,1 ppm 

Ammoniak, NH₃  0–100 ppm 1 ppm 

 
 

Technische specificaties 
Val test 3 m 

Behuizing  Robuuste rubberen bescherming 

Gewicht 453 g (zonder clip, PID- of IR-sensor) 

Afmetingen (h x b x d)  
16,9 x 8,9 x 4,2 cm (zonder clip, 
PID- of IR-sensor) 

Akoestisch alarm  >95 dB 

Visueel alarm  2 zeer heldere LEDs op bovenzijde 

Trilalarm  Standaard 

Motion- & InstantAlert Standaard 

Display  Display met hoog contrast monochroom of kleur. De PID-uitvoering standaard met kleurendisplay. 

Achtergrondverlichting Instelbare uitschakeltijd 

Batterij  Oplaadbare Li-ION 

Bedrijfstijd  > 20 uur bij kamertemperatuur 

Oplaadtijd  < 6 uur 

Vochtigheid  15–90% RV, niet condenserend 

Beschermingsklasse IP65 

Data log Gemiddeld 200 uur (aanpasbaar; bij intervallen van 1 minuut) 

Event log  Standaard 1000 events  

Standaard garantie 
3 jaar inclusief LEL/O₂/CO/H₂S/NO₂/SO₂. XCell-sensoren en IR-sensoren, NH₃ en Cl₂ 
XCell-sensoren: 2 jaar, andere sensoren: 1 jaar 

 
 


