
ALTAIR PRO Engassinstrument
[ Varig. Kompakt. Intuitiv. ]



ALTAIR PRO
[ Stor ytelse, liten størrelse ]

Den nye MSA ALTAIR PRO er et pålitelig, og kraftig 
en-gass måleinstrument hvor man kan benytte et
utvalg av sensorer for giftig gass eller for oksygen.

2

Godt synlige lysdioder

Et utvalg av flere
sensorer 

Akustisk alarm på
95 dB ved 30 cm.

Enkel tilføring av
gass for bump check.
Vises i display i 24 timer

Lettlest display viser
målt konsentrasjon

Kraftig vibrerende
alarm

Solid og lett å holde i

ALTAIR PRO
Du kan velge mellom tre for-
skjellige sensorer. ALTAIR PRO 
er konstruert for bruk innenfor
disse industriapplikasjoner:
■ Olje og Gass
■ Kjemisk industri
■ Stålindustri
■ Vann- og renseanlegg 
■ Brannvesen
■ Kontraktører
■ Andre typer industriell virk-

somhet
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[ Det nyeste av sensorer ]
I ALTAIR PRO brukes de velprøvde
og følsomme 20-sensorene.
Velg mellom konfigurasjoner for
oksygen [O2], karbonmonoksid
[CO] eller hydrogensulfid [H2S].
Alle sensorene er enkle å mon-
tere. Derved reduseres unyttbar
tid til et minimum.

[ Robust konstruksjon ]
ALTAIR PRO er godkjent i klasse
IP 67 og kan motstå et fall på 
3 meter. Et ekstra tykt gummi-
belegg beskytter instrumentet
om det ved et uhell skulle falle.
Svært god tetting sikrer en enkel,
men sikker beskyttelse mot
inntrengning av vann og støv.
Metallskruene som benyttes,
gir god strukturstabilitet i hele
instrumentets levetid.

[ Lett forståelig display ]
Displayet til ALTAIR PRO er 
direkte og svært lett å forstå.
Det store numeriske displayet lar
brukeren kunne lese gasskonsen-
trasjoner, alarmstatus, batteri-
status, innstilte verdier og topp-
verdier. Dette gjøres med nøy-
aktighet og fortrolighet.

[ En-knapps betjening ]
Enkel og direkte betjening er et
av hovedelementene bak 
ALTAIR PRO. Ved bruk av kun en
tast kommer man seg enkelt
gjennom alle instrumentets
funksjoner. Med bruk av bare en
tast kan du enkelt utføre føl-
gende med ALTAIR PRO:
■ Slå av og på 
■ Slå på bakgrunnsbelysning
■ Aktivere I-R link
■ Utføre friskluftskalibrering
■ Få utlest informasjon i display

om f.eks. programversjon og
alarmgrenser

■ Slette visninger av toppverdier
■ Utføre «Bump-check» kalibre-

ring

[ «Bump Check» indikator ]
Ved å bekrefte «Gas Test» med et
enkelt tastetrykk, vil, ALTAIR PRO
gi mulighet for en hurtig kalibre-
ring. Data for dette lagres og
vises i displayet i 24 timer. Med
innebygget adapter for kalibre-
ringsgass, trenger man ikke mer
tilbehør for å utfører en slik test.

[ Karakteristisk alarm system ]
Alarmsystemet består faktisk av
tre forskjellige alarmindikatorer.
En akustisk alarm på 95 dB ved
30 cm, sterke lysdioder som er
synlig i 320°, og en kraftig vibre-
rende alarm. Høyalarm er lett å
differensiere fra lavalarm,
gjennomsnittsmåling og ekspo-
neringsalarm. Samme forskjell
gjelder for visuelle alarmer.
I displayet vises enten «LO» eller
«HI».

[ Utbyttbare batterier ]
Et kompakt, men også meget
effektivt CR2-batteri sørger for
at ALTAIR PRO har strøm i mer
enn et år ved vanlig bruk.
Batteriene kan kjøpes i faghan-
delen og er enkle å bytte.
Batteristatus vises kontinuerlig 
i display.

[ Full Datalogging som standard ]
Et svært omfattende datalog-
ging program er standard på
ALTAIR PRO. De 50 siste registre-
ringer, inkludert toppverdier
[eller lave O2 avlesninger] blir
logget in hvert 3. minutt. MSA’s
populære Fivestar link blir brukt
for å overføre data til en PC via
ALTAIR PRO's infrarøde port.
Her kan dataene raskt og enkelt
vurderes for seg selv.
Sammen gir disse verktøyene en
uvurderlig mulighet til å vurdere
alarmbetingelser, bekrefte gass-
simuleringer, kalibreringsdata
samt kontrollere eksponeringer
brukeren har vært utsatt for.

[ Klipsmuligheter ]
Med det robuste opphengs 
klipset, som er standard, kan
ALTAIR PRO festes trygt til klær.
Tre andre klipstyper er tilgjenge-
lige som ekstrautstyr. Med ett
klips kan ALTAIR PRO festes til
hjelmen. Med et annet kan den
bæres som mobiltelefon i beltet
eller den kan henge i bæresnor.



[Ordering Information ]
Tilbehør Bestillingsnr.
Klips, rustfritt stål 10069894
Belteveske for ALTAIR 10041105
Bæresnor 10041107
Klips for vernehjelm 10073346
Dataprogramm Fivestar link 710946
Med IR-interface

[Tekniske spesifikasjoner ] 
Gasser Måleområder
Oksygen [O2] 0 –25% vol.% 
Karbonmonoksid [CO] 0 – 1500 ppm
Hydrogensulfid [H2S] 0 –200 ppm
Vektt [total] 112 g inkludert klips
Dimensioner 81 x 51 x 23 mm [H x B x D]
Alarmer Som standard: 95 dB ved 30 cm 

i snitt, kraftige LED-lamper,
vibrerende alarm

Garanti 2 år [unntatt batteri]
Levetid batteri Minimum 12 måneder med 

8 timer bruk pr. dag over en 
normal arbeidsuke 

[Technical Specifications ]
Temperaturområde –20 °C til +50 °C
Fuktighet 10 – 95% RH ikke kondenserende
Sprutbeskyttelse IP 67
Godkjennelser
Europa ATEX II 2G EEx ia IIC T4 

–20 °C til +50 °C
Australia Ex ia IICTa –20 °C til +50 °C
US og Canada CSA cUL for Class 1, Division 1,

Groups A, B, C and D
US Bureau of Shipping 

[ Bestllingsliste ]
Instrumenttype Ordrenummer Lav alarm Høj Alarm STEL TWA
Oksygen [O2] 10074137 19.50% 23.00% – –
Oksygen [O2] 10076732 19.50% 18.00% – –
Karbonmonoksid [CO] 10074135 25 ppm 100 ppm 100 ppm 25 ppm
Karbonmonoksid [CO] Brann 10076723 25 ppm 100 ppm 100 ppm 25 ppm
Karbonmonoksid [CO] Stål 10076724 75 ppm 200 ppm 200 ppm 75 ppm
Karbonmonoksid [CO] 10076718 30 ppm 60 ppm 60 ppm 30 ppm
Karbonmonoksid [CO] 10076719 35 ppm 100 ppm 100 ppm 35 ppm
Karbonmonoksid [CO] 10076720 35 ppm 400 ppm 400 ppm 35 ppm
Karbonmonoksid [CO] 10076721 50 ppm 200 ppm 200 ppm 50 ppm
Karbonmonoksid [CO] 10076722 100 ppm 300 ppm 300 ppm 100 ppm
Hydrogensulfid [H2S] 10074136 10 ppm 15 ppm 15 ppm 10 ppm
Hydrogensulfid [H2S] 10076728 10 ppm 20 ppm 20 ppm 10 ppm
Hydrogensulfid [H2S] 10076725 5 ppm 10 ppm 10 ppm 5 ppm
Hydrogensulfid [H2S] 10076727 8 ppm 12 ppm 12 ppm 8 ppm
Hydrogensulfid [H2S] 10076726 7 ppm 14 ppm 14 ppm 7 ppm
Alle ALTAIR PRO enheter er utstyrt med belteklype og batteri som standard.
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