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ALTAIR®
Nie wymagający konserwacji miernik jednogazowy

ALTAIR to wytrzymały miernik jednogazowy wyposażony w
sensory wykrywające H2S, CO lub O2. Gwarancja obejmuje
dwa lata lub 1080 minut pracy bez konieczności konserwacji.

ALTAIR® PRO
Miernik jednogazowy z szerokim wyborem opcji
sensorów 

ALTAIR PRO to niezawodny, bardzo wydajny miernik jednoga-
zowy o szerokim wyborze sensorów (O2, CO, H2S, NH3, Cl2,
ClO2, HCN, NO2, PH3, SO2).

■ Wytrzymała, poręczna obudowa
■ Czytelny wyświetlacz
■ Dobrze widoczna dioda LED
■ Akustyczny alarm 95 dB przy 30 cm
■ Znaczek przeprowadzenia testu kontrolnego

24 h
■ Silny alarm wibracyjny

ALTAIR® 4
Miernik 4-gazowy z wielofunkcyjnym alarmem

ALTAIR 4 to niezawodny miernik wielogazowy, który mierzy O2, H2S,
CO oraz gaz wybuchowy. Poza tym, będąc jednym z najbardziej
kompaktowych detektorów wielogazowych dostępnych obecnie na
rynku, posiada niezwykle wytrzymałą gumową obudowę i jest łatwy
w użyciu.  

■ Wytrzymała, poręczna obudowa
■ Czytelny wyświetlacz
■ Potrójny system alarmowy (akustyczny, wizualny, wibracyjny)
■ InstantAlert & MotionAlert sygnalizatory bezruchu dla dodat-

kowego bezpieczeństwa
■ Czas pracy akumulatora do 16 godzin
■ Duże gumowe przyciski dla łatwej obsługi
■ Znaczek przeprowadzenia testu kontrolnego 24 h

ALTAIR PROALTAIR

ALTAIR 4
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ALTAIR® 5
Wysoce skuteczny miernik wielogazowy 

Wszechstronny ALTAIR 5 jest zdolny do pomiaru 6 gazów jednocześnie i
może być wyposażony w szeroką gamę sensorów toksycznych i na pod-
czerwień. Ponadto zapewnia wyjątkową trwałość i łatwość w obsłudze
jakich można oczekiwać od rodziny ALTAIR.      

■ Wyjątkowa trwałość
■ Łatwy w obsłudze
■ Potrójny system alarmowy (akustyczny, wizualny, wibracyjny)
■ InstantAlert & MotionAlert  sygnalizatory bezruchu dla dodat -

kowego bezpieczeństwa
■ Wyświetlacz kolorowy o wysokiej rozdzielczości lub monochromowy
■ Bezprzewodowy USB – opcja zapewniająca łączność ALTAIR 5 z

alpha Personal Network (odczyty detektora i alarmów mogą być
przekazywane do głównej stacji kontroli)

GALAXY® 
Zautomatyzowany system kalibracyjno- testujący

Wielofunkcyjny GALAXY zapewnia proste lecz inteligentne testowa-
nie i kalibrację przenośnych mierników gazu firmy MSA np. rodziny
ALTAIR.  

■ W pełni automatyczna stacja kontrolna
■ Łatwa w obsłudze klawiatura
■ Gumowa obudowa
■ Intuicyjne wskaźniki wizualne i akustyczne
■ Możliwość zestawienia ze sobą do 10 modułów GALAXY 
■ Samodzielny – nie wymaga używania PC

ALTAIR 5 z kolorowym wyświetlaczem ALTAIR 5 z wyświetla-
czem monochromo-
wym

GALAXY ALTAIR
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Aparaty Oddechowe na sprężone powietrze

Stacjonarne Systemy Detekcyjne

Sprzęt Oczyszczający

Ochrona Głowy, Oczu i Słuchu

Kamery Termowizyjne

Ochrona Ciała

Przenośne Detektory Gazu

Na 5 kontynentach, w ponad 40 międzynarodowych lokalizacjach, za pośrednictwem setek dystrybutorów na całym
świecie, MSA oferuje szeroki wybór produktów ochronnych dla wielu gałęzi przemysłu.

MSA – Twój globalny partner 
w zakresie bezpieczeństwa

Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy 
Tel. +48 [22] 7 11 50 00
Fax +48 [22] 7 11 50 19
E-mail biuro@msa-poland.com
http://www.msa-poland.com

Zapraszamy także do naszych Oddziałów w:
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu
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Bezpośredni kontakt

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych


