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NOWY: Aparat SCBA AirXpress 2 Fire
Styczeń 2016 – Przedstawiamy niezależny aparat oddechowy MSA AirXpress 2 Fire.
AirXpress 2 Fire to prosty, niezawodny i ekonomiczny aparat, który spełnia wymogi normy EN
137, Typ II dla zastosowań w pożarnictwie i różnorodnych powiązanych zastosowań.
AirXpress 2 Fire to wytrzymały i niezawodny aparat oddechowy z możliwością
indywidualnych konfiguracji w zależności od potrzeb użytkownika. Posiada on nową
innowacyjną konstrukcję. Jest łatwy w konserwacji, dzięki czemu zapewnia niski koszt
posiadania.
Nowy automat oddechowy AX zapewnia regulowany przepływ, który można dostosować do
indywidualnych preferencji użytkownika. Dzięki temu zapewniony jest komfort przy
oddychaniu oraz optymalne zużycie powietrza. Opcjonalna funkcja bypass zapewnia większy
przepływ powietrza w ekstremalnych warunkach. Zamki na uprzęży naramiennej umożliwiają
łatwe przeniesienie manometru i automatu oddechowego z jednego ramienia na drugie. Po
przeniesieniu przewodów testy szczelności nie są konieczne. Manometr z gumową pokrywą
zwiększającą ochronę przed wstrząsami i uderzeniami obraca się w każdym kierunku co
ułatwia odczyt. Luminescencyjna podwójna skala (bary i Mpa) zapewnia bezbłędne odczyty
poziomów ciśnienia.
Ten ekonomiczny system aparatu oddechowego dopełniają dodatkowe opcjonalne funkcje,
takie jak drugie podłączenie do celów ratowniczych lub transponder RFID do zarządzania
środkami trwałymi, który może być instalowany na aparatach, które użytkownik już posiada.
Wszystkie dodane funkcje aparatu AirXpress 2 Fire doskonale sprawdzają się w
ekstremalnych warunkach pracy oraz zwiększają ogólne bezpieczeństwo użytkownika.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem MSA lub
odwiedzając stronę MSAsafety.com.
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O firmie MSA
Utworzona w 1914 roku firma MSA jest światowym liderem w opracowywaniu, produkcji
i dostawie produktów zabezpieczających, które służą do ochrony osób oraz infrastruktury
zakładów. Wiele produktów MSA stanowi połączenie układów elektronicznych
i mechanicznych oraz zaawansowanych materiałów, co pozwala na ochronę użytkowników
przed sytuacjami niebezpiecznymi lub zagrażającymi życiu. Oferowana przez firmę
kompleksowa gama produktów jest wykorzystywana przez pracowników na całym świecie
w różnorodnych branżach, m.in. w pożarnictwie, w przemyśle ropy naftowej, gazu
i petrochemii, w budownictwie, górnictwie i służbach komunalnych, a także przez wojsko.
Najważniejsze z oferowanych produktów to m.in. niezależne aparaty oddechowe,
stacjonarne systemy wykrywania gazu i płomieni, ręczne detektory gazu, systemy ochrony
głowy, urządzenia zabezpieczające przed upadkiem i kamery termowizyjne.
Firma MSA, z siedzibą w Cranberry Township na północ od Pittsburgha w Pensylwanii, ma
roczny przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 1,2 miliarda USD, posiada zakłady
produkcyjne w USA, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz 42 lokalizacje na całym świecie.
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