
Protože každý život má smysl…

ALTAIR® Čerpadlo 
pro odběr vzorků
Výkon a odolnost



Průhledný kryt pro

vizuální kontrolu filtru

90+ dB alarm

Kompaktní spojovací hadice, montáž bez použití nářadí

Velké tlačítko pro snadné

ovládání jednou rukou

Polykarbonátová

konstrukce z jednoho dílu,

odolná vůči nárazům

Vysoce svítivé LED stavové kontrolky

Rychle vyměnitelná

vzorkovací trubice a filtr

Ukazatele průtoku a

stavu baterie

Až 30-ti hodinový provoz

na jedno nabití baterie

Gumové pouzdro

pro bezpečné uchopení

Kompatibilní s nabíječkou ALTAIR

Indikátor nabíjení
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Naše vize bezpečnosti
Pracovníci, kteří jsou vystaveni potenciálně nebezpečným situacím, zasluhují nejlepší
dostupnou ochranu. 
Ve společnosti MSA neúnavně pracujeme na tom, abychom vyráběli chytřejší a lepší plynové
detektory, na které se budou moci spolehnout lidé na celém světě. A nyní s hrdostí
představujeme dalšího člena produktové řady ALTAIR: 

ALTAIR® Čerpadlo pro odběr vzorků 

Založeno na odolnosti
ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků se připojuje k řadě produktů vyznačujících se svou
odolností a funkčností. Robustní, jednodílné provedení poskytuje mimořádnou odolnost,
včetně schopnosti odolat pádu až z 3-metrové výšky. Velké ovládací tlačítko umožňuje
obsluhu jednou rukou i v rukavicích.

Flexibilita umožňující splnit vaše potřeby
Pro uživatele využívající osobní difuzní detektory plynů a řešící problém odběru vzorků z hůře
dostupných nebo nebezpečných míst, je ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků ideálním řešením
(umožní nasávání vzorků až z 30-ti metrové vzdálenosti). Díky univerzální konstrukci je možné
použít ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků s řadou osobních detekčních přístrojů MSA difuzního
typu.

Konstruováno s ohledem na uživatele
ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků bylo konstruováno na základě vašich potřeb, a proto
obsahuje průhledný kryt pro snadnou kontrolu filtru. Komponenty lze rychle vyměnit bez
použití nářadí, což výrazně zjednodušuje údržbu. Kompatibilita s nabíječkami detektorů řady
ALTAIR.
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Pádová zkouška 3 m

Pouzdro Odolné pogumované 

Hmotnost 260 g

Rozměry (D x Š x H) (18,5 cm x 4,8 cm x 3,3 cm)

Akustický alarm >90 dB  

Vizuální signalizace 2 ultrajasné LED diody nahoře 

Baterie Dobíjecí Li Ion baterie

Doba provozu až 30 hodin

Doba nabíjení < 4 hodiny

Pracovní teplota –20 až +50 °C

Vlhkost 15- až 90 % relativní vlhkost, 
bez kondenzace 

Krytí IP65

Max. délka vzorkovací hadičky 30 m

Standardní záruka 3 roky

ALTAIR® čerpadlo pro odběr vzorků s tříletou zárukou, trubicí,
kalibračním krytem a spojovací hadicí

s nabíječkou bez nabíječky

ATEX/IEC 10152668* 10153040  

Technické údaje

Schválení 

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

IEC IEC Ex ia IIC T4 Gb Ta = –20 až +50 °C 

Spojené státy Třída I,[II,III] odd. 1, skupiny A, B, C, D Ta = –20 až +50 °C

Kanada Třída I, odd. 1, skupiny A, B, C a D Ta = –20 až +50 °C

Čína Ex ia IIC T4 Ga Ta = –20 až +50 °C

Objednací údaje

* Nabíječka evropského typu je součástí balení  

Napájecí zdroj

10086638 Stolní nabíječka pro Evropu  

10095774 Nabíječka do vozidla  

Vzorkovací hadičky

10151096 3 metrová vodivá

10151104 8 metrová vodivá

10151097 15 metrová vodivá

10160208 30 metrová vodivá
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