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NOU: Emițător de gaz ULTIMA® X5000
BERLIN, ianuarie 2018 - Vă prezentăm noul detector de gaz ULTIMA X5000 oferit de
MSA, caracterizat prin afișajul OLED avansat cu butoane tactile, două intrări ale
senzorului și senzorii XCell brevetați de MSA cu noua tehnologie TruCal™.
Fiind înlocuitor al seriei de succes ULTIMA X, ULTIMA X5000 a eliminat orice nevoie de
instrument sau controler, din moment ce poate fi operat prin intermediul a două butoane
tactile de pe ecran sau prin intermediul unui Smartphone conectat prin Bluetooth, de la o
distanță de până la 23 de metri.
Standardul din industrie a presupus mereu un singur senzor per emițător, dar X5000 poate
dubla raza de acoperire, având posibilitatea să aibă două intrări ale senzorului într-un singur
emițător.
ULTIMA X5000 este acționat de o serie de senzori dintre cei mai buni, iar performanța sa
este garantată de cea mai cuprinzătoare garanție din industrie. MSA prezintă, de asemenea,
tehnologia TruCal™, o inovație prezentă la senzorii XCell selectați de detectare a gazelor
toxice. Această inovație compensează abaterile senzorului cauzate de schimbările mediului.
Cu alte cuvinte, utilizatorii nu trebuie să atingă sau să calibreze detectorul timp de mai mult
de jumătate de an.
Afișajul OLED de mare rezoluție a fost conceput astfel încât utilizatorii să poată observa
imediat starea actuală a detectorului, păstrând siguranța într-un mod cât mai ușor cu putință.
Mai sigur, mai inteligent, mai ușor și mai eficient - ULTIMA X5000 este detectorul de gaz al
secolului 21. Pentru informații suplimentare, contactați partenerul dvs. local de distribuție
MSA sau vizitați MSAX5000.com
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Despre MSA
Înființată în anul 1914, MSA Safety Incorporated este liderul global în dezvoltarea, fabricarea
și furnizarea de produse de siguranță care să protejeze oamenii și infrastructurile fabricilor.
Multe produse MSA conțin o combinație de sisteme electronice, mecanice și materiale
avansate pentru a proteja utilizatorii împotriva situațiilor periculoase sau care pun în pericol
viața acestora. Gama vastă de produse a companiei este utilizată de lucrători pe plan
mondial într-o gamă vastă de industrii, inclusiv industria petrochimică, pompieri, industria
petrolului și a gazelor, construcții, minerit și armată. Produsele principale MSA includ aparate
de respirat autonome, sisteme fixe de detectare a gazului și a flăcărilor, instrumente portabile
de detectare a gazului, produse de protecție a capului, căști de pompieri și pentru operațiuni
de salvare, dispozitive de protecție pentru lucrul la înălțime. Cu un profit de 1,1 miliarde $ în
anul 2015, MSA deține aproximativ 4.600 de angajați în întreaga lume. Compania are sediul
în nordul orașului Pittsburgh in Cranberry Township, Pa. și realizează operațiunile de
fabricare în Statele Unite, Europa, Asia și America Latină. Având mai mult de 40 de locații
internaționale, MSA realizează aproximativ jumătate din profituri din afara Americii de Nord.
Pentru mai multe informații, consultați site-ul web al MSA, la www.MSAsafety.com.
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