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ÚJDONSÁG: AirXpress 2 Fire SCBA
2016. január – Bemutatjuk az MSA AirXpress 2 Fire környezetfüggetlen légzőkészüléket.
Az AirXpress 2 Fire egyszerű, megbízható és gazdaságos SCBA, amely megfelel az EN 137,
Type II tűzoltó ágazatra és több kapcsolódó alkalmazásra vonatkozó követelményeinek.
Az AirXpress 2 Fire erős és megbízható, továbbá a felhasználói igények szerint személyre
szabható konfigurációkkal rendelkezik. Ez az SCBA új és modern kivitellel büszkélkedhet. A
könnyen karbantartható felépítés révén pedig alacsonyak a fenntartási költségek.
Az új AX tüdőautomata áramlási sebessége a felhasználó igénye szerint állítható. Ennek
eredményeként a légzés kényelmes, a levegőfogyasztás pedig hatékony. Az opcionális kézi
mellékfunkció nagyobb biztonságot nyújt azáltal, hogy szélsőséges környezeti feltételek
esetén növeli a levegőáramlást. A vállon lévő pántok cipzárjai megkönnyítik a nyomásmérő
és a tüdőautomata egyik oldalról a másikra való áthelyezését. A tömlők bekapcsolása után
nincs szükség szivárgástesztre. A gumisapkával felszerelt nyomásmérő fokozott védelmet
nyújt rázkódás és ütés ellen. A könnyű leolvasás érdekében minden helyzetben lebeg. A
fluoreszkáló kettős, bar és Mpa skála gondoskodik az adatok téves leolvasásának
kizárásáról.
További opcionális jellemzők, például a mentésre szolgáló második csatlakozó vagy a
könnyű leltárkezelést szolgáló utánszerelhető RFID transzponder teszik teljessé a
gazdaságos SCBA rendszert.
Az AirXpress 2 Fire összes bővített funkciója ideális a szélsőséges munkafeltételekhez és a
felhasználók általános biztonságának növeléséhez. A további részletekért kérjük, forduljon a
helyi MSA képviselőhöz, vagy látogasson el az MSAsafety.com oldalra.
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Az MSA vállalatról
Az MSA vállalatot 1914-ben alapították. Jelenleg globálisan vezető szerepet tölt be a
személyeket és a létesítményeket védő biztonsági termékek fejlesztésében, gyártásában és
ellátásában. Több MSA termék egyesíti magában az elektronikai, mechanikai rendszereket
és a fejlett anyagokat, hogy védelmet nyújtson a felhasználóknak a veszélyes vagy
életveszélyes helyzetekkel szemben. A vállalat széles körű termékválasztékát világszerte
használják sokféle ágazatban, beleértve a tűzoltóságot, az olaj-, gáz- és vegyipart, az
építőipart, a bányászatot és a közüzemeket, valamint a hadiipart. A fő termékek között
szerepelnek a környezetfüggetlen légzőkészülékek, a telepített tűz- és gázérzékelő
rendszerek, a hordozható gázérzékelő műszerek, a fejvédő termékek, a zuhanásgátlási
védőeszközök és a hőkamerák.
Az MSA – amelynek székhelye a pennsylvaniai Pittsburgh északi részén lévő Cranberry
Townshipben található – éves értékesítése körülbelül 1,2 milliárd $, valamint
gyártóüzemekkel rendelkezik az Amerikai Egyesült Államokban, Európában, Ázsiában és
Latin-Amerikában, továbbá 42 nemzetközi telephelyen működik.
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