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Ianuarie 2016 – Vă prezentăm Aparatul de Respirat Autonom MSA AirXpress 2 Fire.
MSA AirXpress 2 Fire este un aparat de respirat autonom (SCBA) simplu, fiabil și economic care
îndeplinește cerințele înalte ale EN 137 tip II referitoare la piața serviciilor de stingere a
incendiilor și la o varietate de aplicații conexe.
AirXpress 2 Fire este robust și fiabil, cu configurații personalizabile în funcție de nevoile
utilizatorului. Are un design modern nou și o construcție ușor de întreținut, care oferă un cost
redus al proprietății.
Noua supapă la cerere AX permite ajustarea fluxului în funcție de nevoile utilizatorului. Acest
lucru asigură confortul respirației și eficiența consumului de aer. O funcție opțională de
bypass manual oferă siguranță suplimentară ajutând la creșterea fluxului de aer în mediile
extreme. Fermoarele de pe harnașamentul pentru umeri permit mutarea ușoară a
manometrului și a supapei la cerere dintr-o parte în cealaltă. Odată ce furtunurile sunt
mutate, nu este necesară realizarea unui test de etanșeitate. Manometrul cu capac din
cauciuc asigură mai multă protecție la șocuri și impact. Pentru o citire mai ușoară, se poate
roti în toate direcțiile. Scala dublă luminiscentă pentru bari și MPa garantează o toleranță
zero pentru citirea necorespunzătoare a informațiilor.
Alte caracteristici opționale precum o a doua conexiune pentru scopuri de salvare sau un
transponder RFID ajustabil pentru gestionarea facilă a inventarului vin în completarea
sistemului economic SCBA.
Toate caracteristicile suplimentare ale AirXpress 2 Fire sunt ideale pentru medii cu condiții
extreme de lucru și optimizează per total siguranța utilizatorului. Pentru mai multe informații,
vă rugăm să contactați reprezentantul local MSA sau să vizitați MSAsafety.com.

MSAsafety.com

-2-

Despre MSA
Înființată în 1914, MSA este liderul global în dezvoltarea, fabricarea și furnizarea de produse
de siguranță care ajută oamenii și facilitează infrastructurile. Multe produse MSA conțin o
combinație de sisteme electronice, mecanice și materiale avansate pentru a proteja
utilizatorii împotriva situațiilor periculoase sau care pun în pericol viața acestora. Gama vastă
de produse a companiei este utilizată de lucrători pe plan mondial într-o gamă vastă de
industrii, inclusiv Servicii de Urgență, Industria Petrochimică, a Petrolului și a Gazelor,
Construcții, Minerit și Utilități, precum și Armată. Produsele principale includ aparate de
respirat autonome, sisteme fixe de detecție a gazului și flăcărilor, instrumente portabile de
detecție a gazului, produse de protecție a capului, dispozitive de protecție pentru lucrul la
înălțime și camere de termoviziune.
MSA, cu sediul în nordul Pittsburgh în Cranberry Township, Pa., înregistrează vânzări anuale
de aproximativ $1,2 miliarde, operaţiuni de fabricaţie în Statele Unite, Europa, Asia şi
America Latină şi în 42 de locaţii internaţionale.
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