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NOVINKA: Snímač plynu ULTIMA® X5000
BERLÍN, leden 2018 – Představujeme nový snímač plynu MSA ULTIMA X5000,
vybavený vyspělým OLED displejem s dotykovým ovládáním, dvěma senzorovými
vstupy a patentovanými senzory XCell od MSA s novou technologií TruCal™.
ULTIMA X5000, nahrazující mimořádně úspěšný model ULTIMA X, nevyžaduje žádný
nástroj ani řídicí jednotku, protože se dá ovládat dvěma tlačítky na čelní straně nebo chytrým
telefonem vybaveným technologií Bluetooth na vzdálenost až 23 metrů.
V oboru byl vždy standardem jeden senzor na snímač, ale X5000 dokáže kapacitu detekce
zdvojnásobit, protože lze připojit dva senzory k jednomu snímači.
ULTIMA X5000 využívá nejlepší senzory ve své třídě a jeho výkon garantuje
nejkomplexnější záruka na trhu. MSA rovněž představuje u vybraných senzorů XCell
toxických plynů průkopnickou technologii TruCal™. Tato inovace kompenzuje odchylku
senzoru způsobenou změnami okolního prostředí. Jinými slovy, uživatel nemusí snímač
kalibrovat až rok a půl.
OLED displej s vysokým rozlišením je navržen tak, že uživatel okamžitě vidí aktuální stav
senzoru a zajištění bezpečnosti je tak nesmírně snadné.
Bezpečnější, chytřejší, snadnější a efektivnější – ULTIMA X5000 je detektor plynu pro
21. století. Další informace získáte od místního distributora společnosti MSA nebo je
naleznete na adrese MSAX5000.com
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O společnosti MSA
Společnost MSA Safety Incorporated, založená v roce 1914, je vedoucí světovou společností
v oblasti vývoje, výroby a dodávek bezpečnostních produktů, které chrání osoby i
podnikovou infrastrukturu. Mnohé produkty MSA v sobě v integrují kombinaci elektroniky,
mechanických systémů a moderních materiálů, aby chránily uživatele v nebezpečných
situacích nebo při ohrožení života. Kompletní řadu produktů společnosti využívají pracovníci
na celém světě v širokém spektru trhů včetně ropného, plynárenského a petrochemického
průmyslu, požární ochrany, stavebnictví, hornictví a armády. Mezi hlavní produkty MSA patří
autonomní dýchací přístroje, stacionární systémy pro detekci plynu a plamene, osobní
detekční přístroje, produkty pro ochranu hlavy v průmyslu, přilby pro hasiče a záchranáře a
vybavení pro ochranu proti pádům z výšky. V roce 2015 měla společnost MSA tržby 1,1
miliardy dolarů a zaměstnávala na celém světě přibližně 4600 lidí. Společnost má sídlo v
Cranberry Township, Pa., severně od Pittsburghu, a výrobní závody ve Spojených státech,
Evropě, Asii a Latinské Americe. S více než 40 mezinárodními zastoupeními realizuje
společnost MSA přibližně polovinu svých tržeb mimo Severní Ameriku. Další informace
najdete na webu společnosti na adrese www.MSAsafety.com.
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