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Alter SA w Tarnowie Podgórnym to fi rma znana w kraju i poza granicami Polski z produk-
cji urz¹dzeñ do mierzenia i wykrywania gazów. 
Produkuje stacjonarne i przenoœne urz¹dzenia do wykrywania i mierzenia gazów toksycz-
nych, wybuchowych oraz tlenu. Oferuje przenoœne mierniki gazów stanowi¹ce osobisty 
sprzêt ochronny tj. stacjonarne systemy detekcji, urz¹dzenia sygnalizacyjno-odcinaj¹ce 
zabezpieczaj¹ce przed wybuchem gazu z kompletnymi rozwi¹zaniami monitoringu oraz 
wizualizacj¹ mierzonych gazów. Produkuje równie¿ analizatory on-line – stacjonarne 
analizatory do pomiaru stê¿enia gazów w biogazie. Alter SA to tak¿e projektowanie, 
produkcja, monta¿, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Na niedawnych POLEKO 2010 Kapitu³a Konkursu Z³otych Medali Miêdzynarodowych 
Targów Poznañskich pod przewodnictwem prof. Marka Suzañskiego uhonorowa³a tym 
najwy¿szym wyró¿nieniem System Monitorowania Gazów MSMR-16 zaprojektowany i 
produkowany przez Alter SA.
Nagrodzony system przeznaczony jest do monitorowania oraz rejestracji stê¿eñ gazów 
i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, za pomoc¹ pod³¹czonych do niej g³owic 
pomiarowych.
Pomiar wykonywany jest z pomoc¹ 16 g³owic, posiada du¿y wyœwietlacz LCD, dwie nie-
zale¿ne pamiêci danych, ³¹cze RS-485. Ma szeregowe ³¹czenie g³owic z central¹ (jeden 
przewód dwu¿y³owy s³u¿¹cy jednoczeœnie do zasilania i komunikacji wszystkich pod³¹-
czonych g³owic), dodatkow¹ sygnalizacjê LED na g³owicach pomiarowych, wymienny 
modu³ czujnika oraz ognioszczeln¹ os³onê g³owic.

Podstawowymi elementami systemu s¹:Podstawowymi elementami systemu s¹:

- Centralka pomiarowo-steruj¹ca typ MSMR-16
- G³owica pomiarowa typu MGX-70 lub GDX-70 (ALTER SA)
Dodatkowymi elementami mog¹ byæ:Dodatkowymi elementami mog¹ byæ:

-  Zewnêtrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (TSZ lub inny dedyko-
wany przez  ALTER SA)

-  Urz¹dzenie peryferyjne sterowane z wewnêtrznych wyjœæ przekaźni-
kowych centrali (4 konfi guralne wyjœcia przekaźnikowe)

-  Zewnêtrzne modu³y przekaźnikowe do sterowania urz¹dzeniami pe-
ryferyjnymi (do 32 dodatkowych wyjœæ przekaźnikowych)

-  Modem GSM (GPRS) do bezprzewodowej transmisji stanów alarmo-
wych i awaryjnych: komputer, sterownik PLC oraz inne urz¹dzenia 
³¹czone za pomoc¹ portu szeregowego

- RS-485 (protokó³ MODBUS)

Zdobyty Z³oty Medal MTP za System Monitorowania Gazów MSMR-
16 zosta³ wrêczony na uroczystej gali Miêdzynarodowych Targów 
Ochrony Œrodowiska POLEKO 2010.
Uhonorowanie na rêce prezesa zarz¹du Alter SA Grzegorza Wasie-
lewskiego wrêczyli: Bernard B³aszczyk – podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska, dr Andrzej Byrt – prezes zarz¹du Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich, prof. Marek Sozañski przewodnicz¹cy 
Kapitu³y Konkursu Z³otych Medali POLEKO 2010. Wœród gratuluj¹cych 
Z³otego Medalu fi rmie ALTER SA by³a dyrektor projektu POLEKO 2010 
Urszula Ch³ystun oraz Ryszard Grobelny - prezydent Poznania. Do ser-
decznych gratulacji przy³¹czaj¹ siê PROFILE.
Na gali byli obecni m.in. Przemys³aw Pacia – wicewojewoda wielko-
polski, Krystyna Poœlednia – cz³onek zarz¹du Wielkopolskiego Urzê-
du Marsza³kowskiego, Jan Grabkowski – starosta poznañski, przed-
stawiciele departamentów Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Ban-
ku Ochrony Œrodowiska, WFOŒiGW z ró¿nych stron kraju, NFOŒiGW 
i innych instytucji, leœników zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska oraz 
przedstawiciele politechnik o kierunkach ochrony wód, lasów i œro-
dowiska.

Ceryfi katy, nagrody i wyró¿nieniaCeryfi katy, nagrody i wyró¿nienia
Firma Alter SA podczas swojej wieloletniej dzia³alnoœci produkcyjno-us³ugowej ugruntowa³a swoj¹ 
pozycjê na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej. Wysoka jakoœæ produktów i us³ug zosta³a po-
twierdzona poprzez liczne certyfi katy, z których najwa¿niejszymi s¹: Certyfi kat Systemu Zarz¹dza-
nia Jakoœci¹ o spe³nieniu wymagañ normy PN-EN ISO 90001:2009, powiadomienie o Zapewnieniu 
Jakoœci nr GIG 10 ATEXQ 001 oraz Certyfi kat Jakoœci Us³ug wydany przez Oœrodek Certyfi kacji Us³ug 
Przeciwpo¿arowych Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa.
Produkty fi rmy za sw¹ innowacyjnoœæ, myœl techniczn¹ i funkcjonalnoœæ otrzyma³y liczne nagro-
dy i wyró¿nienia, wœród których szczególne miejsce zajmuj¹ Z³ote Medale Miêdzynarodowych Tar-
gów Poznañskich POLEKO i INSTALACJE oraz nagrody z wielu innych targów bran¿owych, takich jak: 
SAWO, WOD.KAN. POL-GAZ-EXPO, GAZ P£YNNY i inne.

Oferta Alter SAOferta Alter SA
Producent Urz¹dzeñ Detekcji i Pomiaru Gazów powsta³ w 1988 roku i od samego pocz¹tku jego 
ofertê stanowi¹ elektroniczne urz¹dzenia do mierzenia i wykrywania gazów, do pomiarów wielkoœci 
fi zykochemicznych, a tak¿e systemy zabezpieczaj¹ce przed wybuchem gazu.
Alter SA jest jednym z najbardziej dynamicznych producentów urz¹dzeñ do mierzenia i wykrywania 
gazów w Polsce. Zadaniem fi rmy jest oferowanie produktów i us³ug, które s³u¿¹ podniesieniu bez-
pieczeñstwa, ochronie œrodowiska oraz zdrowia i ¿ycia ludzi.

Alter SA oferuje m.in.Alter SA oferuje m.in.
- Stacjonarne systemy pomiaru i detekcji gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu
-  Systemy zabezpieczaj¹ce obiekty przed wybuchem gazu: kot³ownie gazowe, hale ogrzewane pro-

miennikami gazowymi, magazyny itd.
-  Systemy detekcji CO i CH4/LPG steruj¹ce wentylacj¹, nawiewami itp. w gara¿ach i parkingach pod-

ziemnych oraz wszêdzie tam, gdzie istnieje koniecznoœæ monitorowania stê¿enia CO lub CH4/LPG
-  Systemy pomiarowe wspó³pracuj¹ce z innymi urz¹dzeniami wykonawczymi i automatyk¹ przemy-

s³ow¹
-  Przenoœne mierniki gazów stanowi¹ce sprzêt ochrony osobistej pracowników (gazownie, wodoci¹-

gi i kanalizacje, przedsiêbiorstwa komunalmne, przedsiêbiorstwa energetyki cieplnej itp.)

Tekst i zdjêcia: Zdzis³aw Nowicki

Z³oty Medal dla Firmy ALTER 
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Wystawiane na stoisku 
targowym ró¿nego ro-
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