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NOWOŚĆ: Głowica pomiarowa ULTIMA® X5000
BERLIN, styczeń 2018 – Przedstawiamy nowy detektor gazu MSA ULTIMA X5000, wyposażony w
zaawansowany wyświetlacz OLED ze sterowaniem dotykowym, dwoma wejściami czujników
oraz opatentowanymi przez MSA czujnikami XCell z nową technologią TruCal™.
Zastąpienie niezwykle udanego modelu ULTIMA X przez Ultima X5000 wyeliminowało konieczność
zastosowania narzędzia lub kontrolera, ponieważ może on być obsługiwany za pomocą dwóch
przycisków dotykowych na powierzchni lub poprzez smartfon z obsługą Bluetooth, z odległości do 22
metrów.
Standardem

był zawsze jeden sensor

na detektor ,- X5000 może podwoić swój zasięg dzięki

możliwość posiadania dwóch wejść sensorów w jednym detektorze.
ULTIMA X5000 jest wyposażona w szereg najlepszych w swojej klasie sensorach, a wydajność jest
gwarantowana przez najbardziej wszechstronną gwarancję na rynku. MSA dokonało również nowego
przełomu dzięki technologii TruCal™ na wybranych sensorach substancji toksycznych XCell.
Innowacja ta kompensuje odchylenie sensora z powodu zmian środowiskowych. Innymi słowy,
użytkownicy nie muszą kalibrować sensora przez okres do półtora roku.
Wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik
mógł od razu zobaczyć aktualny stan detektora, zachowując w najłatwiejszy sposób bezpieczeństwo.
Bezpieczniejszy, bardziej inteligentny, łatwiejszy w obsłudze i bardziej wydajny – ULTIMA X5000 to
detektor gazu na miarę XXI wieku. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym
partnerem MSA lub o odwiedziny na MSAX5000.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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