
Código MSA 

Demais 

Configurações

Acessórios 
inclusos

Bluetooth:

Certificação
Calibração RBC 
INMETRO
Peso e 
dimensões:

Garantia 

Alarmes de 
Segurança:

Sob Consulta

Produto: Detector Multigás Portátil com Bomba Integrada e Bluetooth Altair 5X 

Possui bomba de sucção integrada ao detector, bateria recarregável, carregador de bateria 
bivolt, ponta de prova de 30 cm, linha de amostragem de 3 metros, manual de operação em 
português em CD, adaptador para bump test e ajuste com gás 

Padrão a partir de Fevereiro/2017. Possibilita conexão com smartphone ou tablet Android 5.0 ou 
superior através do aplicativo "Altair Connect" da MSA

Certificado INMETRO para Equipamentos Intrinsicamente Seguros
Certificado de calibração rastreável RBC INMETRO enviado com o produto como cortesia 
somente para: LEL, O2, CO, H2S

Garantia total de peças e mão-de-obra durante 3 anos para o detector e sensores 
LEL/O2/CO/H2S. Demais sensores, verificar manual de operações do produto.

Armazenamento 
de Dados:

Painel digital com luz de fundo para visualização em ambientes de pouca luz. Apresentação 
simultânea das leituras de todos os sensores, nível de bateria, indicação de  teste de resposta 
realizado e alerta de fim-de-vida útil dos sensores para notificar o usuário com antecedência 
sobre a necessidade de ajuste ou troca do sensor. Possui capacidade dede exibir leituras de 
Pico, STEL e TWA. Disponível em duas versões de painel: monocromático ou colorido.

10127155-BRC: ALTAIR 5X, BLUETOOTH, DISPLAY MONO, LEL/O2/CO/H2S + ACESSÓRIOS

10127156-BRC: ALTAIR 5X, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, LEL/O2/CO/H2S + ACESSÓRIOS

10127157-BRC: ALTAIR 5X, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, LEL/O2/CO/H2S/SO2 + ACESSÓRIOS

10127158-BRC: ALTAIR 5X, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, LEL/O2/CO/H2S/NH3 + ACESSÓRIOS

10127159-BRC: ALTAIR 5X, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, LEL/O2/CO/H2S/CL2 + ACESSÓRIOS

10127160-BRC: ALTAIR 5X IR, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, CO2 IR/LEL/O2/CO/H2S + ACESSÓRIOS

10127881-BRC: ALTAIR 5X IR, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, CH4 IR/LEL/O2/CO/H2S + ACESSÓRIOS

10177005-BRL: ALTAIR 5X PID, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, PID + ACESSÓRIOS

10177006-BRC: ALTAIR 5X PID, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, PID/LEL/O2 + ACESSÓRIOS

10177004-BRC: ALTAIR 5X PID, BLUETOOTH, DISPLAY COLOR, PID/LEL/O2/CO/H2S + ACESSÓRIOS

Ficha Técnica

Apenas detector : peso de 453g; dimensões de 16,9 x 8,9 x 4,2 cm

Painel:

Carcaça emborrachada. Grau de Proteção IP 65, protegido contra poeira e jatos de água.Robustez:

Sistema de alertas deve ser composto por alarme sonoro, visual e vibratório
Alarme para ausência de movimento do usuário
Alarme instantâneo para acionamento manual, ideal em situações de risco quando houver 
dificuldade de comunicação 
Capacidade de emitir alarme de falta de sensor caso ele seja removido ou desativado
Alarmes sonoro, visual e vibratório em caso de escassez de energia da bateria
Capacidade de registrar e armazenar em média 200 horas de dados (em intervalos de um 
minuto), sem sobrescrever a informação existente. O intervalo entre os registros de dados deve 
ser selecionável pelo usuário de 15 seg a 15 min.
Dispõe de dispositivos para registrar as mudanças da temperatura atmosférica.
Registrar pelo menos 1.000 eventos tais como alarmes de gás e bateria, ajustes, reset de valores 
de Pico, Mínimo, STEL e TWA.
Acesso ao registro de dados realizado via interface hardware compatível com PC.

display monocromático display colorido
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