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NOVO: AirXpress One SCBA
Janeiro 2016 – Apresentação do aparelho de respiração autônoma AirXpress One da MSA.
O AirXpress One é um SCBA simples, confiável e econômico que atende aos requisitos da
norma EN 137, tipo I de alto nível para o mercado industrial, além de uma série de aplicações
relacionadas.
O AirXpress One é robusto e confiável com configurações personalizáveis dependentes das
necessidades do usuário. Este SCBA apresenta design novo e moderno e a construção de
fácil manutenção permite baixo custo de propriedade.
A nova válvula de demanda AX vem com taxa de fluxo ajustável baseada na demanda do
usuário. Isto resulta em uma respiração confortável e eficiência no consumo do ar. Uma
função de bypass opcional disponibiliza segurança adicional através de fluxo de ar
aumentado em ambientes extremos. Zíperes nos cintos do ombro permitem a troca fácil do
manômetro e da válvula de demanda de um lado para o outro. Não há necessidade de teste
de vazamento depois que as mangueiras estiverem conectadas. O manômetro com tampa
de borracha oferece maior proteção contra choques e impactos. Ele gira em todas as
posições facilitando a leitura. A escala dupla luminescente de bar e Mpa garante tolerância
zero para a leitura incorreta de qualquer informação.
Outros recursos opcionais, como um transponder RFID reequipável para a gestão fácil do
inventário ou uma segunda conexão para fins de resgate ou conexão com linha de ar
completam o sistema SCBA econômico.
Todos os recursos adicionais do AirXpress One são ideais para condições de trabalho
extremas e o aumento da segurança geral do usuário. Para mais informações, entre em
contato com seu afiliado MSA local, ou visite MSAsafety.com.
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Sobre a MSA
Fundada em 1914, a MSA é líder global no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de
produtos de segurança que protegem pessoas e infraestruturas das instalações. Muitos
produtos da MSA integram uma combinação de sistemas eletrônicos e mecânicos e
materiais avançados para proteger os usuários em situações perigosas ou que ameacem a
vida. A vasta linha de produtos da empresa é utilizada por trabalhadores no mundo todo em
uma gama ampla de indústrias, incluindo o corpo de bombeiros, a indústria do petróleo, do
gás e petroquímica, na construção, mineração e serviços públicos, além das forças
armadas. Os principais produtos incluem aparelhos de respiração autônoma, sistemas fixos
de detecção de gás e de chama, instrumentos portáteis para a detecção de gás, produtos
para a proteção da cabeça, dispositivos de proteção contra a queda e câmeras de imagem
térmica.
A MSA, com base ao norte de Pittsburgh em Cranberry Township, Pa., tem volume anual de
vendas de aproximadamente $1,2 bilhões de dólares, e operações de fabricação nos
Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina e 42 localizações internacionais.
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