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** MSA ALTAIR Connect App is supported for Android OS versions 4.0 and higher
** using Android device-based application or function. 

Safety Awareness

Maintenance and
Operational Support

Improved Safety
Management and

Compliance

MSA’s integrated Bluetooth connectivity enables scalable solutions that eliminate the need for costly investments in wireless infrastructure. 

Android-based Bluetooth connectivity is the basis for these solutions. By incorporating Bluetooth as a standard feature in selected portable 
gas detectors, MSA offers wireless safety benefits to everyone.

By downloading the MSA ALTAIR Connect App from Google Play and pairing with any compatible Android* device, your gas detector can be 
turned into an enhanced safety and productivity tool. The ALTAIR Connect App is the gateway to using the Safety io Grid, a secure web-based 
virtual control room that helps to manage worker safety remotely.

Maintenance and Operational Support
Configure instruments remotely, •
without the need for a PC 
View and email** event record•

Safety Awareness
Live and real-time instrument readings•
Receive alarms and man-down alerts•

Improved Safety Management 
and Compliance

View and email** calibration certifications •
Awareness of lone worker or remote •
instrument events
Platform allows for integration of •
third-party engineered systems 
or subscription safety services

System Components

ALTAIR 4XR
Personal Multigas Detector

ALTAIR 5X
Sampling Multigas Detector

ALTAIR Connect
Powerful Android App

Safety io Grid
Remote Monitoring Service

www.MSAsafety.com



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
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https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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