
ALTAIR PRO enkelvoudige gasdetector
Duurzaam. Compact. Intuïtief.

Nu met groter
aanbod van 
bijzondere 
sensoren



ALTAIR PRO
Groot qua functionaliteit, 

klein van formaat

De nieuwe MSA ALTAIR PRO is een betrouwbare enkel-
voudige gasdetector met hoge prestaties en een brede
keuze aan zuurstof- of toxische sensoren.
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nnn Zeer goed zichtbare LED’s 

nnn Brede keuze aan sensoren

nnn Akoestisch alarm van
95 dB op 30 cm 

nnn Eenvoudige 
gevoeligheid test 
met vinkje gedurende 
24 uur

nnn Gemakkelijk afleesbaar 
display toont gasconcentratie

nnn Sterk trilalarm 

nnn Robuust, gemakkelijkbeet
te pakken ontwerp

ALTAIR PRO
Met een brede keuze aan sensoren
is ALTAIR PRO geschikt voor 
toe passingen in o.a. de volgende 
sectoren: 

■ Olie & gas

■ Chemie

■ Staal & ijzer

■ Nutsbedrijven

■ Brandweer

■ Bouwondernemingen 

■ Diverse industriële 
toepassingen
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„State-of-the-Art” sensoren
ALTAIR PRO is voorzien van de beproefde,
snel reagerende 20-serie sensoren. Er is
keuze uit een zuurstof O2, koolmonoxide
CO, of waterstofsulfide H2S, NH3, Cl2, ClO2,
HCN, NO2, PH3 en SO2 configuratie. Alle
sensoren kunnen eenvoudig worden
gemonteerd zodat de servicetijd van
het instrument wordt geminimaliseerd. 

Robuust Ontwerp
De ALTAIR PRO heeft een beschermings-
klasse van IP 67 en is ontworpen om
bestand te zijn tegen een valtest van 3 m.
De extra dikke met rubber beklede behui-
zing biedt bescherming tegen vallen en
voorziet in een goede afdichting, waar -
door een eenvoudige maar toch effectie-
ve bescherming tegen binnendringend
water en stof wordt geboden. Metalen
schroefdraadbusjes bieden een grote
constructieve stabiliteit gedurende de
levensduur van het instrument. 

Gemakkelijk afleesbaar display
Het ALTAIR PRO is voorzien van een een-
voudig en makkelijk af leesbaar display.
Op het grote numerieke display kan de
ge bruiker, gasconcentraties, alarmcondi-
ties, batterijstatus, setpoints en piek-
meetwaarden nauw keurig en betrouw-
baar af lezen. 

Eénknops bediening

Eenvoudige en duidelijke bediening is
één van de belangrijkste kenmerken van
de ALTAIR PRO. De echte éénknops
bediening biedt een snelle en gemakke-
lijke toegang tot alle functies van het
instrument.

Gevoeligheid test indicator

Door het bevestigen van „Gas Test” met
één enkele druk op de knop, voert de
ALTAIR PRO een eenvoudige gevoelig-
heid test uit, welke wordt vastgelegd en
weergegeven op het scherm als een vink-
je gedurende 24 uur. 

Duidelijk Alarmsysteem

Het superieure drievoudige alarmsysteem
bestaat uit een duidelijk akoestisch alarm
van 95 dB op 30 cm afstand, zeer heldere
LED’s zichtbaar vanuit een 320° hoek en
een sterk trilalarm. Het Hoge-alarm klinkt
duidelijk anders dan het Lage, TWA en
STEL alarm en dit verschil wordt ook her-
haald voor het visuele alarm. Tevens ver-
schijnt op het numerieke display „LO” of
„HI” alarm status. 

Vervangbare batterij
Een compacte en toch zeer efficiënte 
CR2 batterij waarborgt dat de ALTAIR
PRO meer dan één jaar werkt bij een
standaard werkweek. Deze batterijen zijn
eenvoudig te vervangen. De batterij -
status wordt continue weer gegeven op
het instrument.

Volledige datalogging standaard

Een uiterst uitgebreide datalogging 
functie maakt standaard deel uit van de
ALTAIR PRO. 
De 50 laatste gebeurtenissen, samen 
met de piekmeetwaarde (of lage O2

meetwaarde) worden in de sessielog elke
3 minuten vastgelegd. De meertalige
MSA Link Software wordt gebruikt om de
data via de ALTAIR PRO infrarood link
over te brengen naar de PC. Hier kunnen
de gegevens snel en gemakkelijk worden
uitgelezen.

Clip opties

Met de standaard robuuste krokodillen
bevestigingsclip kan de ALTAIR PRO veilig
worden gedragen. Een draaibare draag-
klip, een draagclip voor een veiligheids-
helm en een draagkoord zijn optioneel.

Eenvoudig testen
De visuele, hoorbare en vibrerende 
alarmen van de detector kunnen samen
met de respons op een bekende gascon-
centratie worden gecontroleerd door de
ALTAIR QuickCheck.
Voor het testen van de ALTAIR PRO hoeft
u alleen maar op de knop te drukken en
deze in het teststation te plaatsen. De
testresultaten worden weergegeven op
de drie LEDs.
De ALTAIR QuickCheck zal ofwel beschik-
baar zijn met een automatisch gasafleve-
ringssysteem of een handmatige rege-
laar.

GALAXY
Het GALAXY testsysteem houdt volledig
automatisch resultaten en kalibraties bij
en is een volledig stand-alone-systeem
dat geen computer of een netwerk inter-
face nodig heeft.
Tot 10 GALAXY modules kunnen aan
elkaar worden gekoppeld zodat de
ALTAIR PRO gelijktijdig kan worden
getest en gekalibreerd.
Meer dan 1000 individuele testresultaten
kunnen worden opgeslagen op een stan-
daard flash-card. Een optionele bedrade
verbinding is ook beschikbaar.



ALTAIR QuickCheck versies Bestelnr. 

Handmatig1) O2, CO, H2S, SO2, NO2 10076693

Automatisch O2, CO, H2S, SO2, NO2 10076705

Handmatig1) Cl2, ClO2 10076702

Automatisch Cl2, ClO2 10076714

Handmatig1) NH3 10076696

Automatisch NH3 10076708

Handmatig1) 99667001NCH

11767001NCHhcsitamotuA
1)Voor handmatige versies van het ALTAIR QuickCheck, moeten een handmatige 
regelventiel (bestelnr. 478359) en ijkgasslang (bestelnr. 10077384) afzonderlijk 
worden besteld.

Accessoires Bestelnr.

Ophangclip, roestvrijstaal 10069894

Ophangclip, draaibaar 10041105

Draagkoord 10041107

Clip voor veiligheidshelm 10073346

JetEye IR adapter met USB verbinding 10082834

99088001 DC erawtfoS kniL ASM

Calibratieslang, 16(O2, CO, H2S, HCN, SO2, NO2, PH3) 10030325

Calibratieslang, 16Tygon-lined (NH3, Cl2, ClO2) 10080534

Technische speci�caties
Gewicht(totaal) 112 g inclusief clip

Afmetingen 81 x 51 x 23 mm (H x B x D)

Alarmen Standaard: 95 dB op 30 cm gemiddeld, 
zeer heldere LEDs, trilalarm

Garantie 2 jaar (exclusief batterij)

Batterijlevensduur Minimaal 12 maand met 8 uur 
per dag gebruik gedurende een werkweek

Bedrijfsbereik –20°C tot +50°C

Vochtigheid 10–95% RH niet condenserend

Beschermingsklasse IP 67

Certi�caten ATEX II 2G EEx ia IIC T4 –20°C tot +50°C

Bestelinformatie
Instrument Type Bestelnr. Bereik Resolutie Laag Alarm Hoog Alarm STEL TWA

Zuurstof (O2) 10074137 0-25 bij Vol 0,10 Vol% 19,50% 23,00% – –

Zuurstof (O2) 10076732 0-25 bij Vol 0,10 Vol% 19,50% 18,00% – –

Koolmonoxide (CO) 10074135 0-1500 ppm 1,00 ppm 25 ppm 100 ppm 100 ppm 25 ppm

Koolmonoxide (CO) brand 10076723 0-1500 ppm 1,00 ppm 25 ppm 100 ppm 100 ppm 25 ppm

Koolmonoxide (CO) staal 10076724 0-1500 ppm 1,00 ppm 75 ppm 200 ppm 200 ppm 75 ppm
Koolmonoxide (CO) 10076718 0-1500 ppm 1,00 ppm 30 ppm 60 ppm 60 ppm 30 ppm
Waterstofsul�de (H2S) 10074136 0-200 ppm 1,00 ppm 10 ppm 15 ppm 15 ppm 10 ppm

Waterstofsul�de (H2S) 10076725 0-200 ppm 1,00 ppm 5 ppm 10 ppm 10 ppm 5 ppm

Waterstofsul�de (H2S) 10076726 0-200 ppm 1,00 ppm 7 ppm 14 ppm 14 ppm 7 ppm

Ammoniak (NH3) 10076730 0-100 ppm 1,00 ppm 25 ppm 50 ppm 35 ppm 25 ppm

Chloor (Cl2) 10076716 0-20 ppm 0,10 ppm 0,5 ppm 1,0 ppm 1,0 ppm 0,5 ppm

Chloordioxide (ClO2) 10076717 0-1 ppm 0,02 ppm 0,1 ppm 0,3 ppm 0,3 ppm 0,1 ppm

Blauwzuurgas (HCN) 10076729 0-30 ppm 0,50 ppm 4,7 ppm 10 ppm 10 ppm 4,7 ppm

Stikstofdioxide (NO2) 10076731 0-20 ppm 0,10 ppm 2,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm

Fos�ne (PH3) 10076735 0-5 ppm 0,05 ppm 0,3 ppm 1,0 ppm 1,0 ppm 0,3 ppm

Zwaveldioxide (SO2) 10076736 0-20 ppm 0,10 ppm 2,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm
Alle ALTAIR PRO modellen zijn standaard uitgerust met bevestigingsclip en batterij. Andere alarmcon�guraties zijn op verzoek beschikbaar.

ALTAIR PRO GALAXY kits Bestelnr.

Basis Systeem (incl. voeding)

 16287001meetsyS sisaB

Standaard Systeem (incl. voeding & doorstroomventiel)

26287001meetsyS draadnatS

Standaard Systeem + cilinderhouder 10078263

Smart Systeem (incl. voeding, doorstroomventiel & SD geheugenkaart)

46287001meetsyS tramS

56287001reduohrednilic + meetsyS tramS

Draagbaar Systeem (incl. batterijblok & doorstroomventiel)

66287001meetsyS raabgaarD

Draagbaar Systeem + SD geheugenkaart + cilinderhouder 10078267

Netwerk Kit (incl. doorstroomventiel, vaste ethernet toegang) 

86287001meetsyS krewteN tsaV

Deze producten worden gedistribueerd door

Ex-Ox-Tox Gasdetectie 
Westerdreef 5V
2152 CS Nieuw-Vennep 
Telefoon: 0252 620885 
E-mail: info@exoxtox.n 
Website www.exoxtox.nl




