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AirXpress 2 Fire je zjednodušený, spolehlivý a ekonomický autonomní dýchací přístroj, který
splňuje požadavky normy EN 137, typ II, pro hasičské sbory a řadu souvisejících aplikací.
AirXpress 2 Fire je robustní a spolehlivý přístroj s konfiguracemi, které lze přizpůsobit
potřebám uživatele. Dýchací přístroj se může pochlubit novým a moderním designem.
Údržba jeho konstrukce je snadná, což snižuje provozní náklady.
Nová plicní automatika AX nabízí funkci průtoku nastavitelného dle požadavku uživatele.
Výsledkem je pohodlné dýchání a efektivní spotřeba vzduchu. Volitelná funkce ručního
bypassu zvyšuje bezpečnost zvýšením průtoku vzduchu v extrémních podmínkách. Zipy na
ramenních popruzích umožňují snadné přemístění manometru a plicní automatiky z jedné
strany na druhou. Po záměně hadic není nutné provádět test těsnosti. Manometr s gumovou
krytkou zvyšuje ochranu proti otřesům a nárazům. Otočné připojení umožňuje snadný odečet
v každé pozici. Luminiscenční dvojitá stupnice v barech a Mpa zajišťuje nulovou
pravděpodobnost chybného odečtu informací.
Ekonomický systém s dýchacím přístrojem doplňují další volitelné možnosti, například druhé
připojení pro záchranné účely nebo RFID čip pro řízení zásob, který lze dodatečně
namontovat.
Všechny doplněné funkce přístroje AirXpress 2 Fire jsou ideální pro extrémní pracovní
podmínky a zvyšují celkovou bezpečnost uživatele. Další informace získáte od místní
pobočky společnosti MSA nebo je naleznete na adrese MSAsafety.com.
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O společnosti MSA
Společnost MSA, založená v roce 1914, je vedoucí světovou společností v oblasti vývoje,
výroby a dodávek bezpečnostních produktů, které chrání osoby i podnikovou infrastrukturu.
Mnohé produkty MSA v sobě integrují kombinaci elektroniky, mechanických systémů a
moderních materiálů, aby chránily uživatele v nebezpečných situacích nebo při ohrožení
života. Kompletní řadu produktů společnosti používají pracovníci na celém světě v širokém
spektru průmyslových oborů včetně hasičů, pracovníků v ropném, plynárenském a
petrochemickém průmyslu, stavebnictví, důlním průmyslu, komunálních službách i v armádě.
Mezi hlavní produkty patří autonomní dýchací přístroje, stacionární systémy pro detekci
plynu a plamene, osobní detekční přístroje, produkty pro ochranu hlavy, vybavení pro
ochranu proti pádům z výšky a termovizní kamery.
Společnost MSA, se sídlem v Cranberry Township, Pa., severně od Pittsburghu, má roční
tržby přibližně 1,2 miliardy dolarů, výrobní závody ve Spojených státech, Evropě, Asii a
Latinské Americe a 42 mezinárodních poboček.
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