
Omdat elk leven een doel heeft…

ALTAIR® Pompsonde
Prestatie en duurzaamheid



Doorzichtige dop voor

visuele filterinspectie

Alarm 90+ dB

Compacte gereedschapsvrije koppelingsslang

Grote knop voor

bediening met één hand

Slagbestendige

behuizing van

polycarbonaat uit

één stuk

Zeer heldere status LED's
Snel verwisselbare monstername-

stift en-leiding en filter

Stroom- en batterij-indicators

Gebruiksduur batterij 30 uur

Met rubber bekleed

voor goede greep

ALTAIR oplader compatibel

Oplaadindicator
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Onze visie op veiligheid 
Mensen die gevaarlijke situaties tijdens hun werk kunnen tegenkomen, verdienen de best
mogelijke bescherming. 
Hier bij MSA zijn we onvermoeibaar bezig om slimmere, betere gasdetectie-instrumenten te
maken waar mensen overal ter wereld op kunnen vertrouwen. En daarom presenteren wij
met trots het volgende lid van de ALTAIR-productlijn: 

de ALTAIR Pompsonde.

Duurzaam geconstrueerd
De ALTAIR Pompsonde voegt zich bij een productfamilie met een bewezen staat van
duurzaamheid en functionaliteit. Een stevige behuizing uit één stuk biedt ongeëvenaarde
duurzaamheid en kan een val van 3 m hoogte doorstaan. Met een grote, handschoen-
vriendelijke knop voor bediening met één hand is de ALTAIR Pompsonde eenvoudig in het
gebruik in elke werkomgeving.

Flexibiliteit die aan uw behoeften tegemoet komt
Voor gebruikers die zo nu en dan diffusie-instrumenten moeten gebruiken voor toepassingen
met een pomp is de ALTAIR Pompsonde de ideale oplossing en biedt de mogelijkheid om
met een stift of leiding tot 30 m monsters te nemen. Door het universele ontwerp kan de
ALTAIR Pompsonde ingezet worden bij een aantal MSA draagbare diffusie-
gasdetectorinstrumenten.

Ontworpen met het oog op u
De ALTAIR Pompsonde is speciaal afgestemd op uw behoeften met een doorzichtige dop om
het filter gemakkelijk te kunnen inspecteren, met onderdelen die snel zonder gereedschap
kunnen worden verwisseld voor eenvoudig onderhoud en is compatibel met onze ALTAIR
opladers.
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Valtest 3 m

Behuizing Robuuste rubberen bescherming 

Gewicht 260 g

Afmetingen (L x B x D) (18,5 cm x 4,8 cm x 3,3 cm)

Akoestisch alarm >90 dB 

Visueel alarm 2 zeer heldere LED's op bovenzijde 

Batterij Oplaadbare Li-Ion

Gebruiksduur 30 uur bij kamertemperatuur

Oplaadduur < 4 uur

Bedrijfstemperatuur –20°C tot 50°C

Vochtigheid 15-90% RV, niet condenserend 

Beschermingsklasse IP65

Max lengte monsternameleiding 30 m

Standaardgarantie 3 jaar

ALTAIR Pompsonde met 3 jaar garantie, monsternamestift, 
kalibratiedop en koppelingsslang  

met oplader zonder oplader

ATEX/IEC 10152668* 10153040  

Technische specificaties

Goedkeuringen 

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

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

Verenigde
Staten

Klasse I,[II,III] Div. 1, Groepen A, B, C, D 
Ta = –20°C tot +50°C

Canada Klasse I, Div. 1, Groepen A, B, C en D Ta = –20°C tot +50°C

China Ex ia IIC T4 Ga Ta = –20°C tot +50°C

Bestelinformatie

* Europese oplader inbegrepen

Voeding

10086638 Europees laadstation  

10095774 Voertuiglader  

Monsternameleidingen

10151096 3 meter geleidend

10151104 8 meter geleidend

10151097 15 meter geleidend

10160208 30 meter geleidend

Deze producten worden gedistribueerd door

Wijzigingen voorbehouden
ID 08-534.2 NL/00

Nederland
Kernweg 20
1627 LH Hoorn 
Tel. +31 (0)229 25 03 03
Fax +31 (0)229 21 13 40
info.nl@MSAsafety.com

België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tel. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
info.be@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
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
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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