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Detektor wielogazowy ALTAIR® 4XR przesyła dane w czasie
rzeczywistym, oferując bezpieczeństwo i szybkość działania
BERLIN, styczeń 2017 – Nowy detektor wielogazowy MSA ALTAIR 4XR przekazuje
powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym za pomocą technologii Bluetooth. Ten
wytrzymały i niezawodny detektor 4-gazowy ze sprawdzonymi czujnikami MSA XCell należy do
najszybszych na świecie, a w połączeniu z aplikacją MSA ALTAIR Connect app może przesyłać
powiadomienia tekstowe o alarmach do personelu nadzorującego, członków zespołu lub innych
użytkowników. Konserwacja, wsparcie operacyjne oraz zgodność urządzenia umożliwiają szybkie
przekazywanie danych; a przesyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym o alarmach i
zdarzeniach pozwala osiągnąć nowy poziom bezpieczeństwa.
Detektor wielogazowy ALTAIR 4XR jest jak dotąd najbardziej wytrzymałym detektorem gazu
firmy MSA, odpornym na upadek z wysokości 7,5 m, o stopniu ochrony IP68 oraz spełniającym
normy wojskowe (MIL-STD-810G), a także objętym 4-letnim okresem gwarancji.
Czujniki MSA XCell nie mają sobie równych na rynku. Umożliwiają szybsze reagowanie, krótszy
czas kalibracji i dłuższą żywotność, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze. Technologia ASIC
zapewnia większą kontrolę, lepszą jakość działania, możliwość pracy z innymi urządzeniami
bezpośrednio po podłączeniu, większą odporność radiową RF, a także ostrzega o końcu okresu
żywotności czujnika w celu zminimalizowania przestojów i wymian.
W celu uzyskania informacji, należy skontaktować się z lokalnym partnerem dystrybucyjnym firmy
MSA lub wejść na stronę MSAsafety.com.
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O firmie MSA
Założona w 1914 roku firma MSA Safety Incorporated jest światowym liderem w
projektowaniu, produkcji i dostarczaniu produktów ochronnych, zabezpieczających ludzi i
infrastrukturę. Wiele produktów MSA łączy w sobie systemy elektroniczne, mechaniczne i
zaawansowane materiały, aby chronić użytkowników w sytuacjach niebezpiecznych lub
zagrażających życiu. Szeroka gama produktów jest wykorzystywana przez pracowników na
całym świecie w wielu różnych branżach, jak przemysł rafineryjny, gazowy i petrochemiczny,
pożarnictwo, przemysł budowlany, przemysł wydobywczy, a także wojsko. Kluczowe
produkty firmy MSA to niezależne aparaty oddechowe, stałe systemy do wykrywania gazów i
płomieni, przenośne detektory gazów, przemysłowa ochrona głowy, hełmy strażackie i
ratownicze oraz urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. Przychody firmy MSA
zatrudniającej około 4 600 pracowników na całym świecie to 1,1 miliarda USD w 2015 roku.
Główna siedziba firmy znajduje się w Cranberry Township na północ od Pittsburgha w
Pensylwanii, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w USA, Europie, Azji i Ameryce
Łacińskiej. Około połowa przychodów MSA pochodzi z ponad 40 lokalizacji poza USA.
Więcej informacji na stronie firmy MSA www.MSAsafety.com.
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