
ALTAIR® io360

DE TOEKOMST VAN GEBIEDSBEWAKING.

Gasdetector



Geassisteerde instellingen, installatietips en directe feedback in plaats van ingewikkelde instructies, 

door schermen scrollen en overweldigende menuopties.  U hoeft alleen maar een paar keer snel te 

swipen op de mobiele app Safety io Grid en u weet dat u het meteen goed hebt gedaan.

De simpelheid in gebruik van een slim consumentenproduct.  
De robuuste, betrouwbare prestatie die u verwacht van MSA.

IT-vaardigheden en speciale uitrusting zouden overbodig moeten zijn bij het opzetten van een 

netwerk voor gebiedsbewaking — het moet gewoon werken.  De ALTAIR io360 gasdetectors zijn 

voorgeconfigureerd en direct klaar voor gebruik, waardoor u minder tijd aan training en instellen kwijt bent.



Flexibele bewaking en moeiteloze connectiviteit bieden uw 
werknemers en locaties meer veiligheid

Gasdetectie en lokale 
alarmeringen voor 

risicogebieden.
U hoeft alleen maar uw 

ALTAIR io360-gasdetectors 
aan te zetten en ze in te 

zetten waar u ze nodig heeft.

Met MSA HUB kunt u maar 
liefst 16 ALTAIR io360-

gasdetectoren gebruiken 
om een netwerk te vormen 
dat u lokaal beheert via de 

app Safety io Grid.

Door uw 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 actie te 

ondernemen waardoor uw 
locaties veiliger worden.
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Bewaak de lijn langs een hekwerk, een besloten ruimte of 
een risicogebied waar een gevaarlijke situatie met gas zou 

kunnen optreden.

UpstreamMidstreamDownstream Chemische 
fabrieken

Ondergronds 
en in schepen

Hulp
verlening bij 
calamiteiten

Bouw

PERIMETER
CONTROLE

Bewaak de hele lijn langs een 
hekwerk of creëer kleinere 

detectieperimeters rond een 
gericht werkgebied.

BESLOTEN RUIMTES 
BEWAKEN

Plaats detectors in een besloten 
ruimte voor constante bewaking, 
zelfs op een locatie van zone 0.

ALGEMENE 
GEBIEDSBEWAKING

Plaats ze verspreid over uw 
locatie tijdens een riskante 
operatie of wanneer u extra 

detectie nodig heeft.
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De ALTAIR io360gasdetector biedt een ongeëvenaarde 
combinatie van looptijd en sensorprestatie. 

Geen compromissen.

Voor de meeste gebiedsmonitors wordt de looptijd opgegeven in uren of dagen.  

Met de ALTAIR io360 gasdetector hebt u maanden—in een draagbaar, compact ontwerp.  

U besteedt minder tijd aan onderhoud, meer tijd aan bewaking.

Pellistor voor brandbaar gas, O₂, & CO/H₂S

Reageer proactief en breng niet-geplande downtime terug tot een minimum als 

de batterijen ten einde lopen.  

De ALTAIR io360 gasdetector informeert u lokaal en op afstand.

O₂ & CO/H₂S

50–60 DAGEN
4 GASSEN

80–85 DAGEN
1–3 GASSEN

Betere sensoren,  
betere prestaties.

MET MSA XCELL®SENSORTECHNOLOGIE KRIJGT U:

De snelste responstijd.

Betere stabiliteit en nauwkeurigheid.

Een verwachte levensduur van 4 jaar voor sensoren voor toxische en brandbare gassen.

Waarschuwingen bij einde levensduur om uitvaltijd te beperken.

BRANDBAAR TOXISCH

TOXISCH
(KIES 1)

O₂

• CO/H₂S • H₂S • CO

ALTAIR io360-gasdetectors gebruiken XCell®-sensoren voor brandbare en toxische gassen



Het robuuste, compacte ontwerp dat u van MSA verwacht.   
Met een IP68 classificatie.

U werkt onder zware omstandigheden. Uw gasdetectors moeten dat ook kunnen.

ONDERDOMPELEN*
2 m diep tot wel 60 minuten lang.

BESPROEIEN*
Bestand tegen besproeiing.

WEERS
OMSTANDIGHEDEN*

Bestand tegen zware regenval, 
wind en stof.

PLAKKEN
Magneet met een kracht van 

220 Newton.

OPHANGEN
Geïntegreerde D-ring.

VALLEN
Valtests vanaf 3 m hoogte.

* Conform vereisten van IP68.

DRAAGBAAR
Neem meerdere detectors in een keer mee. Minder 

tripjes bij het plaatsen. Bespaar tijd en gedoe.

COMPACT
0,73 kg

Geen externe antennes of accu's.
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ALTAIR io360 GASDETECTOR

Certificeringen ALTAIR io360-
gasdetector**

UL (VS)

DIVISIE Klasse I, Divisie 1, Groepen A, B, C en D

ATEX

ZONE II 1G Ex da ia IIC T4 Ga

IEC

ZONE Ex da ia IIC T4

Algemeen

TEMPERATUUR
CLASSIFICATIE

T4, -40°C ≤ Ta ≤ +60°C

Certificeringen MSA HUB***
QPS/CSA

DIVISIE Klasse I, Divisie 2, Groepen A, B, C en D

ZONE Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)

ATEX

ZONE II 3G ec [ic] IIC T4 Gc 

IEC

ZONE Ex ec [ic] IIC T4 

Algemeen

TEMPERATUUR
CLASSIFICATIE

-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Specificaties MSA HUB
GARANTIE 4 jaar

DUURZAAMHEID Indringingsbescherming IP67

TEMPERATUUR
BEREIK

–20° tot +60° C voor gevaarlijke locaties

VOCHTIGHEID 10 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

VOEDING Nominaal: 24 V DV lijnvoeding
Bereik: 6 V tot 32 V 

FYSIEK Gewicht: 1,4 kg
Afmeting: 190mm x 195mm x 99mm

RADIO 868 MHz, Bluetooth, 2,4 GHz Wi-Fi (a,b,g,n) 

ETHERNET 10/100 mbit

Goedkeuringen
Specificaties van de ALTAIR io360-

gasdetector
GARANTIE 4 jaar

Zuurstofsensor: 2 jaar
Lage energie, brandbaar gas: 1 jaar

DUURZAAMHEID Valtest: 3 m
Indringingsbescherming: IP68

TEMPERATUUR Normaal bedrijf: –20° tot 55° C
Verlengd bedrijf: –40° tot 55° C
Opslag: 0 tot 35 °C

VOCHTIGHEID Intermitterend: 5%–95%
Niet-condenserend: 15%–90%

VOEDING Batterijen: 3 vervangbare lithiumthionylchloride batterijen
Looptijd: nominaal 50-60 dagen 4-gassen,  
80-85 dagen zonder brandbaar gassensor

FYSIEK Gewicht: 0,7 kg
Afmeting: 132 x 142 x 69  mm

ALARMEN Akoestisch: 90 dB @ 0,3 m
Visueel: RGB leds 

LOGBESTANDEN Periodieke, gebeurtenis-, instrument-, kalibratielogboeken 
opgeslagen op detector (ten minste 2 maanden) en verstuurd 
naar Safety io Grid.

BEREIK Tot ~125 m zichtlijn HUB naar detector
2 mesh hops om bereik te vergroten. 

RADIO 868 MHz (regioafhankelijk), Bluetooth, RFID

SENSOREN  Gad Bereik Resolutie
 LEL 0-100% 1% 
 O₂ 0-30% 0.1% 
 CO 0-1999 ppm 1 ppm 
 H₂S 0-200 ppm 1 ppm

Specificaties

** CSA & Inmetro, in behandeling 
***  Inmetro, in behandeling
Extra certificeringsinformatie beschikbaar op msasafety.com.

INVENTARIS
MANAGER

U kunt de status van 
uw MSA-instrumenten 
beoordelen, volgen & 

delen – allemaal vanuit 
uw browser.

LIVE MONITOR
Weet wat er gaande 
is – en onderneem 

actie – wanneer elke 
seconde telt.

Ga voor meer informatie  
naar safetyio.com.
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Dit is de toekomst van 
gebiedsbewaking.

Dit is de ALTAIR io360
gasdetector.

Voor gebruikers die één gasdetectorconfiguratie willen. 
HUB en detectors worden gepaard als een netwerk,  

kant-en-klaar voor gebruik.  
Met de mobiele app Safety io Grid kunt u detectors 

toevoegen, verwijderen en/of opnieuw configureren.

VOORGECONFIGUREERDE KITS
4, 8 OF 16 ALTAIR io360GASDETECTOREN  

+ 1 MSA HUB

Voor gebruikers die per job andere eisen stellen, of van 
plan zijn een groter aantal aan te schaffen.  

Bestel meerdere detectors en HUB's, en zet eenvoudig 
netwerken op met de mobiele app Safety io Grid.

ZELF OPTIES AANPASSEN
ELK AANTAL ALTAIR io360GASDETECTORS  

& MSA HUBS

Zowel de detectors als de netwerken kunnen 
snel en gemakkelijk opnieuw worden 

geconfigureerd wanneer uw behoeften 
veranderen.

ALTAIR io360 gasdetector 
Basisconfiguraties*

UL (VS) 
Configuraties Aantal

Kleur

Zwart Groen

LEL, O₂, CO/H₂S

Voorgeconfigu-
reerde kits met 

MSA HUB

4/verp 10207453 10207457

8/verp 10207454 10207436

16/verp 10207465 10207441

Enkelvoudige 
detector

1/verp 10207468 10207440

H₂S

Voorgeconfigu-
reerde kits met 

MSA HUB

4/verp 10207422 10207404

8/verp 10207433 10207175

16/verp 10207418 10207180

Enkelvoudige 
detector

1/verp 10207417 10207425

Accessoires*
10200410 MSA HUB, ALTAIR io360, 868 MHz

10195741SP MSA HUB ethernetkabel

10205504 Zonwering, io360

10207603 58 L, METHAAN 2.5%, O₂-15%, CO-60 ppm, H₂S-20 ppm

10155918 58 L, H₂S-20 ppm

467895 Vast reduceerventiel

Vervangbare en reserveonderdelen*
10201430 Reservekit, batterij, 3/verp, io360

10201438 Sensorbescherming, reserve, io360

10201439 Dop, kalibratie, reserve, io360

10203709 Reservekit, brandbaar gassensor, io360

10203721 Reservekit, brandb. -evo sensor, io360

10203724 Reservekit, O₂ sensor, io360

10203710 Reservekit, CO sensor, io360

10201433 Reservekit, hoorn, io360

10201434 Reservebehuizing voorzijde, zwart, io360

10201435 Reservebehuizing achterzijde, zwart, io360

10205505 Reservebehuizing voorzijde, groen, io360

10205506 Reservebehuizing achterzijde, groen, io360

10201437 Reservekit, schroeven, io360

10205507 ALTAIR io360, sensor aansluitset

10203573SP MSA HUB AC-snoer, EU (type F)

10208253SP MSA HUB AC-snoer, VK (type G)

10208432SP MSA HUB AC-snoer, ZA (type D)

10208433SP MSA HUB AC-snoer, DK (type K)

*Iets anders nodig? Bezoek www.msasafety.com of neem contact op met MSA voor meer 
opties.

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.


