
Mert minden életnek célja van…

ALTAIR® 
mintavevő szivattyú
Teljesítmény és tartósság



Átlátszó sapka a szűrő

vizuális ellenőrzéséhez

90+ dB riasztás

Kompakt, szerszám nélkül

összeszerelhető csatlakozótömlő

Nagy gombok a könnyű

kezeléshez, akár egy

kézzel is

Ütésálló polikarbonátból

készült, egy darabból

álló test

Nagy fényerejű LED állapotjelző lámpák

Gyorsan cserélhető pálca,

mintavevő cső és szűrő

Áramlás- és akkumulátor-

élettartam kijelzők

Az akkumulátor működési

ideje 30 óra

Fröccsöntött gumibetétes

ház a biztonságos fogásért

Kompatibilis ALTAIR töltő

Töltésjelző
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Jövőképünk a biztonság 
Azok a dolgozók, akik bármikor vészhelyzetbe kerülhetnek, a lehető legjobb védelmet
érdemlik meg. 
Az MSA fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy intelligensebb, jobb gázérzékelő műszereket
készítsen, amelyben a világ minden táján megbízhatnak. Ezért büszkén mutatjuk be az ALTAIR
termékcsalád másik tagját: 

az ALTAIR mintavevő szivattyút.

Tartósságra építve
Az ALTAIR mintavevő szivattyú a tartósságáról és működőképességéről híres termékcsaládot
gazdagítja. Az erős, egy darabból álló ház páratlan tartósságot kínál, ami által 3 m-es
magasságból való leejtésnek is ellenáll. A nagy, kesztyűben egy kézzel is könnyen kezelhető
gombokkal az ALTAIR mintavevő szivattyú bármilyen munkakörülmények között könnyen
használható.

Rugalmasan elégíti ki az igényeket
Azon felhasználók számára, akik néha diffúziós műszereket igényelnek a szivattyús
alkalmazásokhoz, az ALTAIR mintavevő szivattyú ideális megoldás mintavevő opciói által:
mintavevő példával vagy legfeljebb 30 m-es mintavevő csővel. Az ALTAIR mintavevő szivattyú
egységes kivitele révén többféle diffúziós típusú MSA hordozható gázérzékelő műszerrel
együtt használható.

Személyre szabott kivitel
Az ALTAIR mintavevő szivattyú az Ön igényeinek megfelelően készült; a szűrő könnyű
ellenőrzéséhez átlátszó sapkával van felszerelve, a komponensek szerszám nélkül, gyorsan
kicserélhetők az egyszerű karbantartás érdekében, továbbá kompatibilis ALTAIR töltőinkkel.
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Leesési teszt 3 m

Ház Robusztus, gumibetétes ház 

Súly 260 g

Méretek (Ma x Szé x Mé) (18,5 cm x 4,8 cm x 3,3 cm)

Hangriasztás >90 dB  

Látható riasztás 2 nagy fényerejű LED felül 

Akkumulátor Újratölthető Li-ion

Működési idő 30 óra szobahőmérsékleten

Töltési idő < 4 óra

Működési hőmérsékleti tartomány –20 °C és +50 °C között

Páratartalom 15–90% nem kondenzálódó
relatív páratartalom 

Védettség IP65

Mintavevő cső max. hossza 30 m

Standard garancia 3 év

ALTAIR mintavevő szivattyú 3 éves garanciával, pálcával,
kalibrálósapkával és csatlakozótömlővel  

töltővel töltő nélkül

ATEX/IEC 10152668* 10153040  

Műszaki jellemzők

Jóváhagyások 

ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = –20 °C-tól +50 °C-ig

IEC IEC Ex ia IIC T4 Gb Ta = –20 °C-tól +50 °C-ig 

USA
I., [II,III]. osztály 1. div., A, B, C, D csoport 
Ta = –20 °C-tól +50 °C-ig

Kanada
I. osztály, 1. div., A, B, C és D csoport 
Ta = –20 °C-tól +50 °C-ig

Kína Ex ia IIC T4 Ga Ta = –20 °C-tól +50 °C-ig

Rendelési információk

* Európai töltő mellékelve  

Tápegység

10086638 Európai töltőegység  

10095774 Gépjármű hálózatáról működő akkutöltő  

Mintavevő csövek

10151096 3 méter, vezetőképes

10151104 8 méter, vezetőképes

10151097 15 méter, vezetőképes

10160208 30 méter, vezetőképes

Hungária
1143 Budapest, Francia út 10. 
Magyarország
Tel. +36 (1) 251 3488
Fax +36 (1) 251 4651
info.hu@MSAsafety.com

Viszonteladó partnerünk

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
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