
ALTAIR® io360
Gasdetector

Eén of meerdere locaties, ter plaatse of op afstand: de ALTAIR io360-

gasdetector kan zonder moeite worden geschaald om aan uw 

behoeften te voldoen, zodat uw locaties en werknemers veiliger zijn.



Iedere MSA HUB biedt ondersteuning voor maar liefst 32 ALTAIR io360-gasdetectors. De 868 MHz HUB (bepaalde landen in Europa, Afrika en Midden-Oosten) ondersteunt maar liefst 16 detectors. 
* Controleer op mobiele beschikbaarheid

Verbindingsmogelijkheden

BEWAKING OP AFSTAND
Door uw ALTAIR io360-gasdetectienetwerk te verbinden met Safety io Grid bent u in staat om op afstand uw detectors 

te beheren en te bewaken, gegevens vast te leggen en kunt u veiligere locaties creëren.

Verbind de MSA HUB van ieder netwerk met de
Grid via het ethernet, wi� of mobiele netwerk*.

Maak meerdere netwerken met
ALTAIR io360-gasdetectors op

een werklocatie of verspreid
over vele locaties.

Gebruik de Grid op
afstand of lokaal.
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LOKALE BEWAKING
Met MSA HUB kunt u een lokaal netwerk maken van ALTAIR io360-gasdetectors.

Zet meerdere ALTAIR io360-gasdetectors in,
verspreid over uw locatie.

Schakel connectiviteit in
met de MSA HUB.

Beheer het netwerk of
afzonderlijke detectors lokaal
met de mobiele app Grid.

900MHz



ALARM EVAC

Zo werken alarmeringen

ALARM BIJ GEVAAR
Als een detector wordt blootgesteld aan een brandbaar of toxisch gas of een 

zuurstoftekort, slaat hij visueel en akoestisch alarm.

GEDEELDE ALARMEN & 
HANDMATIGE EVACUATIES

Als "Gedeelde alarmen" is ingeschakeld en een detector gaat naar de modus 
Alarm bij Gevaar, dan zullen andere alarmen visueel en akoestisch het alarm 

'Evacueren' activeren. Evacuatie-alarmen kunnen ook handmatig geactiveerd 
worden vanuit de Grid of een mobiele app.



ALARM
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CONSTANTE DETECTIE
Ook zonder MSA HUB of wanneer uw netwerk offline gaat, ziet en 

hoort u alarmeringen van uw ALTAIR io360-gasdetector, zodat u op 
het gevaar kunt reageren.

Naast alarmen op de detector...

...of word lokaal gewaarschuwd op een mobiel apparaat wanneer u 
verbonden bent met MSA HUB.

Ontvang, waar u ook bent, een seintje over externe alarmen wanneer u de 
Grid gebruikt...



24/7

Zo werken logbestanden

Nog geen Grid-account?  
Download de logbestanden van een individuele detector met de app.

De logbestanden van de ALTAIR io360 gasdetector worden automatisch naar uw Grid-account verstuurd. De gegevens kunnen gemakkelijk en overal worden 
doorzocht, gefilterd, ingezien en opgeslagen voor zo lang als u wilt. Dit zorgt voor betere verantwoording, meer bewustzijn en stelt u in staat om te leren.
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Alleen detector
(zonder netwerk) Lokale bewaking Bewaking op afstand

Mobiel geassisteerde 
instellingen

■ ■ ■

Gelijktijdige configuratie 
meerdere detectors

■ ■

Gasalarm Op de detector Op de detector en in de app Op de detector en in de Grid

Logbestanden
Gebruik mobiele app om te 

downloaden
Gebruik mobiele app om te 

downloaden
Opgeslagen in de Grid

Live bewaking en updates Op locatie Overal

Handmatige activering 
evacuatie 

Op locatie Overal

Evacuatiescenario's 
opstellen

■

Opties voor ALTAIR io360-gasdetector
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Dit is de toekomst van gebiedsbewaking.
Dit is de ALTAIR io360-gasdetector.

Opmerking: Dit bulletin bevat alleen een algemene beschrijving van de getoonde producten. Hoewel vormen van gebruik en prestaties van producten 
worden beschreven, mogen ze nooit worden gebruikt door ongetrainde of ongekwalificeerde personen. De producten mogen pas worden gebruikt 
nadat de instructiehandleiding/gebruiksaanwijzing van de producten, waarin gedetailleerde informatie staat over gebruik en onderhoud van de 
producten, inclusief eventuele waarschuwingen en aanwijzingen, grondig gelezen en begrepen zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

MSA is actief in meer dan 40 landen 
wereldwijd. Ga naar MSAsafety.com/offices 
voor een vestiging bij u in de buurt.


