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ÚJDONSÁG: ULTIMA® X5000 gáz-jeladó
BERLIN, 2018. január – Bemutatjuk az új MSA ULTIMA X5000 gázérzékelőt, amely
haladó OLED-kijelzővel, érintéses vezérlőkkel, két érzékelő-bemenettel és az MSA
szabadalmazott, TruCal™ technológiával ellátott XCell érzékelőivel van felszerelve.
A nagy sikernek örvendő ULTIMA X-et felváltó ULTIMA X5000 esetében nincs szükség
szerszámra vagy vezérlőre, mivel az két érintőgombbal működtethető a felületen vagy
Bluetooth-képes okostelefonon keresztül, akár 23 méter távolságból.
Az iparági szabványban jeladónként mindig egy érzékelő szerepel, ám az X5000 képes
megduplázni lefedettségét, mivel egy jeladóhoz két érzékelő csatlakoztatható.
Az ULTIMA X5000 a kategória legjobb érzékelőit tartalmazza. Teljesítményét az ágazat
legátfogóbb jótállása garantálja. Az MSA további újdonságot mutat be: a mérges gázokat
észlelő XCell érzékelők TruCal™ technológiáját. Ez az innováció ellensúlyozza az érzékelő
környezeti változások miatti rázkódását. Más szóval, a felhasználónak másfél évig nem kell
megérintenie vagy kalibrálnia az érzékelőt.
A nagy felbontású OLED-kijelző kialakításának köszönhetően a felhasználók egyetlen
szempillantással látják az érzékelő aktuális állapotát, így a lehető legjobban megkönnyítik a
biztonság fenntartását.
Biztonságosabb, okosabb, könnyebb és hatékonyabb – az ULTIMA X5000 a 21. század
gázérzékelője. További információkért forduljon a helyi MSA viszonteladó partnerekhez vagy
látogasson el ide: MSAX5000.com
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Az MSA vállalatról
Az MSA Safety Incorporated vállalatot 1914-ben alapították. Jelenleg globálisan vezető
szerepet tölt be a személyeket és a létesítményeket védő biztonsági termékek
fejlesztésében, gyártásában és ellátásában. Több MSA termék egyesíti magában az
elektronikai, mechanikai rendszereket és a fejlett anyagokat, hogy védelmet nyújtson a
felhasználóknak a veszélyes vagy életveszélyes helyzetekkel szemben. A vállalat széles
körű termékválasztékát világszerte használják sokféle ágazatban, beleértve az olaj-, gáz- és
vegyipart, a tűzoltóságot, az építőipart, a bányászatot, valamint a hadiipart. Az MSA fő
termékei között szerepelnek a környezetfüggetlen légzőkészülékek, a telepített gáz- és
lángérzékelő rendszerek, a hordozható gázérzékelő műszerek, az ipari fejvédő termékek,
valamint a tűz- és a zuhanásgátlási védőeszközök. Az MSA 2015-ös bevétele 1,1 milliárd
dollár volt. A vállalat világszerte körülbelül 4600 alkalmazottat foglalkoztat. Székhelye a
pennsylvaniai Pittsburgh északi részén lévő Cranberry Townshipben található, és
gyártóüzemekkel rendelkezik az Amerikai Egyesült Államokban, Európában, Ázsiában és
Dél-Amerikában. Az MSA világszerte több mint 40 helyszínen képviselteti magát, és
bevételének körülbelül fele Észak-Amerikán kívülről származik. További részletekért
látogasson el az MSA weboldalára: www.MSAsafety.com.
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