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НОВО: Газ-предавател ULTIMA X5000
БЕРЛИН, януари 2018 г. – Представяме ви новия детектор за газ на MSA ULTIMA
X5000, който се отличава със свръхмодерен OLED дисплей със сензорни
контролери, входове за двойни сензори и патентованите от MSA сензори XCell с
новата технология TruCal™.
ULTIMA X5000 – наследникът на супер успешния ULTIMA X – елиминира нуждата от
каквито и да било инструменти или контролери, тъй като може да се управлява чрез
двата сензорни бутона на екрана или посредством смартфон с Bluetooth от разстояние
до 23 м.
Досега стандартът в индустрията винаги е бил един предавател за един сензор, но
X5000 може да удвои покривната си зона, благодарение на възможността да приема
входни данни от два сензора в един предавател.
ULTIMA X5000 се захранва от серия от най-добрите в класа си сензори, а
производителността му се гарантира от най-пълната гаранция в цялата индустрия.
MSA представя и още едно революционно постижение: технологията TruCal™ – при
избрани сензори за токсични газове XCell. Тази иновативна технология компенсира
отклонението на сензора в следствие промените в околната среда. С други думи, няма
да се налага потребителят докосва или калибрира детектора в продължение на до
една година и половина.
OLED дисплеят с висока разделителна способност е проектиран така, че потребителят
да може с един поглед да установи текущото състояние на детектора, което прави
поддържането на безопасността възможно най-лесно.
По-безопасно, по-разумно, по-лесно и по-ефективно – ULTIMA X5000 е детекторът за
газ на 21ви век. За повече информация се свържете с местния канален партньор на
MSA или посетете страницата MSAX5000.com
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За MSA
Основана през 1914 г., компанията MSA Safety Incorporated е глобалният лидер в
разработката, производството и доставката на защитни продукти, предпазващи
както хората, така и инфраструктурата на средата, в която те работят. Много
продукти на MSA съчетават електроника, механични системи и усъвършенствани
материали за предпазване на потребителите от опасни или застрашаващи
живота ситуации. Цялостната продуктова гама на компанията се използва от
работници по целия свят в множество пазарни сегменти, включително
петролната, газова и нефтохимическа промишленост, противопожарните служби,
строителството, минното дело и военните служби. Основните продукти на MSA
включват самостоятелни дихателни апарати, системи за фиксирано откриване на
газ и пламъци, преносими инструменти за откриване на газ, индустриални
продукти за защита на главата, пожарникарски шлемове и шлемове за спасителни
операции и устройства за защита от падане. С приходи от 1,1 милиарда долара за
2015 г. MSA има около 4600 служители в целия свят. Компанията разполага със
седалище на север от Питсбърг в Кранбери Тауншип, Пенсилвания, и
производствени инсталации в САЩ, Европа, Азия и Латинска Америка. С повече от
40 местоположения в целия свят MSA реализира приблизително половината от
приходите си извън Северна Америка. За повече информация посетете уеб сайта
на MSA на адрес www.MSAsafety.com.
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