
Zgjidhjet e MSA-së për siguri në  
Prodhimin e Energjisë dhe Telekomit
Punëtorët dhe pajisjet tuaja meritojnë mbrojtjen më të mire

NE E DIMË SE ÇFARË ËSHTË ME RËNDËSI.



Ekspertizë e pakrahasueshme në zgjidhjet e sigurisë

Në MSA, siguria është misioni ynë. Ne i kuptojmë rreziqet e industrisë dhe telekomit dhe vazhdimisht 

mundohemi të ofrojmë zgjidhje të miratuara globalisht për mbrojtjen e punëtorëve.

Kjo tregon angazhimin tonë të palëkundur për hulumtime të gjera, teknologji innovative, pajisje të 

lehta për tu përdorur dhe rrespektim të rregulloreve gjithnjë në zhvillim.

Mënyra se si e shohim ne, produktet tona nuk janë vetëm një mjet por ato janë një barrierë për 

shpëtimin e jetës midis një punonjësi dhe një lëndimi.

Teknologji të dëshmuara, materiale të klasës së lartë, dizajne të avancuara 
dhe zbatim i plotë i rregullave për prodhimin e energjisë dhe telekomit.

A jeni përgjegjës?

Sipas rregullave të industrië, këta njerëz janë në krye të 

detyrës – përgjegjës për sigurimin e PPE (Pajisje Personale 

të Mbrojtjes) dhe detektorit të gazit, dhe potencialisht të 

përgjegjshëm nëse ndonjë aksident ndodh.

Kryesit e detyrës:

Klient/Pronar

Ofruesi i energjisë

Kontraktuesi kryesorë/Nënkontraktuesi

Menaxheri për Siguri dhe Shëndet/Menaxheri i Furnuzimit

Projektues/Arkitekt



Zvogëlo rrezikun në çdo situate
Hierarkia e mbrojtjes nga rreziku:

1.  Shmangi rrezikun kur është e mundur

2.  Sigurimi i masave mbrojtëse kur punohet në rrezik, është i domosdoshëm

3.  Mbrojtja e punëtorëve nëse eliminimi i rrezikut është i pamundur

Ne ofrojmë zgjidhje të konsiderueshme për siguri 

dhe do të punojmë ngushtë me ju që të zhvillojmë 

dhe përcaktojmë zgjidhjet më të mira sipas 

nevojave tuaja. Të gjitha produktet plotësojnë 

standardet vendore dhe ndërkombëtare dhe janë 

të zhvilluara për të siguruar nivelin më të lartë të 

sigurisë,

Zgjidhje të sigurisë të përshtatura për situatën tuaj

Rreziqet në industritë e prodhimit të energjisë dhe telekomit mund të jenë të 

konsiderueshme nga ngjitja e shkallëve të jashtme deri te ekspozimi ndaj 

substancave toksike. Përcaktimi i llojit të produkteve të sigurisë dhe/ose 

sistemit që ju nevojitet varet nga faktorët e mëposhtëm.

Rëndësitë e rrezikut:

- Rreziqet e munshme përfshijnë: shkëndijat, telat e rrymës, gazet, nivele të ulëta të oksigjenit, rënja 

e objekteve, punimet në lartësi, zhurma, rrezatimi dhe temperatura…….

- Intensiteti i rreziqeve

- Kohëzgjatja e punës

Rëndësitë e sistemit:

- Sa përsona do të punojnë në një vend për një kohë të caktuar

- Sa shpesh do të jenë në atë vend. 

- Niveli i tyre i trajnimit për të punuar në lartësi



Turbina në tokë dhe 
në detë të hapur

Telekom/
shtyllat e energjisë

Energjia/ transmetimet 
e telekomit/ shpërndarja

DetyraAplikimi Rreziku Zgjedhjet e MSA DetyraAplikimi Rreziku Zgjedhjet e MSA

Ndërtimi

Mirëmbajtja

Shpëtim

Ndërtimi

Punime nën tension
(voltazh të ulët dhe të lartë)

Shpëtim

Instalimi

Mirëmbajtja

Punime nën tension
(voltazh të ulët dhe të lartë)

Shpëtim

Rreziku Mekanik
Puna në lartësi- pozita jo stabile
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Përballja me gaze, avuj dhe pluhur

Puna në lartësi- pozita jo stabile
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Puna në hapsira të ngushta

Operim në lartësi
Puna në hapsira të ngushta

Puna në lartësi- pozita jo stabile
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Rreziqe elektrike

Puna në lartësi- pozita jo stabile
Rreziqe elektrike – rrezik kontakti me linjat elektrike
Puna në ambiente të nxehta/ftohta

Operim në lartësi
Rreziqe elektrike – Shoku elektrik

Rreziqet mekanike
Puna në lartësi- pozita jo stabile
Puna në hapsira të ngushta

Rreziqe elektrike – rrezik kontakti me linjat elektrike
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Puna në hapsira të ngushta
Dhomat e baterive

Puna në lartësi- pozita jo stabile
Rreziqe elektrike – rrezik kontakti me linjat elektrike

Operim në lartësi
Rreziqe elektrike – Shoku elektrik
Puna në hapsira të ngushta

Rripat e mbrojtjes nga rënja V-FIT
Rripat Energji-Absorbues Lanyard
Helmeta V-Gard 930

Rripa Vet-Mbledhës të mbyllur Latchways për Ferma 
të Erës në Det të hapur
Rripat e mbrojtjes nga rënja Gravity Suspension  
Detektori i shumë gazrave ALTAIR 5X

Rripat e mbrojtjes nga rënja V-FIT
Helmeta V-Gard 520
Sistemi i furnizimit me ajër PremAire Escape

Rripat e mbrojtjes nga rënja Gravity Suspension
Litar shpëtimi vertikal Latchways për Telekom
Helmeta V-Gard 520

Rripat e mbrojtjes nga rënja Gravity Utility ASTM
Helmeta V-Gard 950
Pako për puntorë elektrik/Vizor për Shkëndija elektrike

Pajisja e Shpëtimit Personal Latchways
Helmeta V-Gard 520
Syze Lartësi-matëse

Rripat e mbrojtjes nga rënja V-FIT
Litar shpëtimi vertikal Latchways për Telekom/ 
Transmetim
Helmeta V-Gard 950

Rripat e mbrojtjes nga rënja Gravity Utility ASTM
Mini PFL V-TEC një dhe dy krahëshe
Helmeta V-Gard 950

Litar shpëtimi vertikal Latchways për Shtylla
Rripat e mbrojtjes nga rënja Gravity Utility ASTM
Pako për puntorë elektrik/Vizor për Shkëndija elektrike

Pajisja e Shpëtimit Personal Latchways
Helmeta V-Gard 520
Helmeta V-Gard 950

Konvertimi i voltazhit 
nga i lartë në të ulët

(Nënstacionet/ 
Transformatorët)

Ndërtimi/
 Instalimi i 

Termocentraleve

Mirëmbajtja e Objekteve 
(duke përfshirë 
termocentralet)

Situatat 
Emergjente

Ndërtimi

Mirëmbajtja

Shpëtim
(në tokë ose nëntokë)

Ndërtimi

Shpëtim
(në tokë ose nëntokë)

Mirëmbajtja
(duke perfshirë çatinë)

Punime nën tension
(voltazh të ulët dhe të lartë)

Shpëtim
(në tokë ose nëntokë)

Luftimi i Zjarrit

Rreziku Mekanik
Puna në lartësi- pozita jo stabile
Detektim i Gazit dhe Zjarrit
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Rreziqe elektrike

Rreziku Mekanik (Goditjet, shembjet rënja e objekteve)
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Puna në hapsira të ngushta
Rreziqe elektrike

Puna në hapsira të ngushta
Rreziqe elektrike – Shoku elektrik

Rreziku Mekanik
Puna në lartësi- pozita jo stabile
Puna në ambiente të nxehta/ftohta
Përballja me gaze, avuj dhe pluhur
Puna në hapsira të ngushta

Puna në hapsira të ngushta

Puna në lartësi- pozita jo stabile
Përballja me gaze, avuj dhe pluhur
Përballja me grimca radioaktive
Puna në hapsira të ngushta
Punime në dhomat e baterive

Puna në lartësi- pozita jo stabile
Rreziqe elektrike – rrezik kontakti me linjat elektrike
Puna në ambiente të nxehta/ftohta

Puna në hapsira të ngushta
Rreziqe elektrike – Shoku elektrik

Temperatura ekstreme
Zjarr i hapur
Ajër jo i përshtatshëm për frymmarrje

Rripat e mbrojtjes nga rënja V-FORM
Mini PFL V-TEC një dhe dy krahëshe
Detektorë i gazit/Transmitues PrimaX P

Sistem horizontal për transformatorë Latchways
SRL V-TEC 6-m
Helmeta V-Gard 950

Pajisja e Shpëtimit Personal Latchways
Pajisje e punimit në hapësira të ngushta
Helmeta V-Gard 520

Rripat e mbrojtjes nga rënja V-FORM
GasGard XL
Helmeta V-Gard 950

Pajisje e punimit në hapësira të ngushta
Premaire Escape
ALTAIR 4XR

Sistemi Horizontal Latchways
Detektori i shumë gazrave ALTAIR 5X
Gjysmë maskë dhe filterë Advantage 420
Helmet V-Gard 950

Rripat e mbrojtjes nga rënja Gravity Utility ASTM
Helmet V-Gard 520
Helmet V-Gard 950

Pajisje e punimit në hapësira të ngushta
SRL Standarde Latchways
ALTAIR 4XR

Rripa për SCBA Alpha FP
Helmeta GALLET F1 XF
SCBA AirGo



Mbrojtja në lartësi PPE

Rripat e trupit

Të përdorshme 
në verzione dhe 

madhësi të 
ndryshme

Këta rripa të lehtë dhe të qëndrueshëm 
ofrojnë mbrojtje të garantuar dhe vijnë 
në kombinim të njgyrave të gjelbër dhe 
të hirtë të cilat tregojnë orientimin e 
rripave për veshje. Rripi i belit mund të 
bashkangjitet sipas pozicionit të punës

Kjo pajisje ofron rehati të lartë për 
përdoruesin me dizajn të veqant dhe 
material të butë për këmbë dhe krahë në 
të gjitha aplikimet. Përmban shirita të 
përshtatshëm për krahë, gjoks dhe 
këmbë.

E dizajnuar që të ofroj rehati, siguri dhe 
kualitet të lartë për punë në lartësi. 
Jastëku i belit i prodhuar nga një material i 
butë me disa shtresa që largon presionin 
nga rripi i trashë për të zvogëluar lodhjen 
gjatë punës për një kohë të gjatë.

Mund të përdoret për aplikime të 
ndryshme duke përfshirë hapsira të 
ngushta, shpëtim, kulla të transmetimit, 
kulla të telekomit dhe të tjera. Eshtë e 
dizajnuar për të vazhduar sigurimin e 
mbrojtjes në lartësi madje edhe gajtë 
rasteve të shkëndijave elektrike.

Përfshinë sustë për absorbimin e energjisë radiale e cila 
nuk kërkon fare kalibrim ose rregullim, me elemente 
shtesë të celikut dhe inxhinieri inovative.

Kjo është pajisja vet-tërheqëse më e vogël dhe më e 
lehtë e prodhuar ndonjë herë që përdor teknologji të 
sustave për absorbim të energjisë radiale. Një dizajn i 
tillë eleminon nevojën pë energji absorbues jashtë 
shtëpizës dhe nuk kërkon fare kalibrim ose modifikim.

Ky lloj ofron një mënyrë të besueshme për tu mbrojtur 
nga rënja dhe është e dizajnuar për përdorim në shumë 
ambiente dhe ofron një zgjidhje pa përdorimin e duarve 
për mbrojtjen nga rënja. Ato mund të lidhen lehtësisht 
me Trippodin MSA Workman për të siguruar një frenim 
të besueshme të rënjes.

Pajisjet Vet-Tërheqëse



Litar mbërthyes i mbyllur vet-tërheqës Pajisje e Shpëtimit Personal (PRD)

Shpëtim / Hyrje në hapsira të ngushta

Litar Mbërthyes i Mbyllur Vet-Tërheqës Latchways për 
Turbina Detare

Pajisje e Shpëtimit Personal (PRD) MSA Latchways

Tripod MSA Workman Shpëtuesja MSA Workman Çikirku MSA Workman

E dizajnuar për përdorim në ambiente të ashpra, si turbinat detare, kjo pajisje është 
SRL (Litar Mbërthyes i Mbyllur Vet-Tërheqës) i parë komplet i riparueshëm në terren, 
dhe ofrojnë mbrojtje nga rënja e besueshme dhe pa përdorimin e duarve me 
mekanizëm frenimi 100% Full Contact. Pasi që nuk ka pjesë lëvizëse nuk do të 
çakordohet dhe nuk do të ketë nevojë për rikalibrim gjatë jetëgjatësisë së produktit.

PRD e lehtë dhe që nuk pengon, është një sistem mbërthyes sigurie i 
integruar për vet-shpë�m. Në ras�n e rënjes, pajisja e ulë personin në tokë 
me kujdes në një mënyrë të kontrolluar dhe shkurton kohën e shpë�mit 
dras�kisht.

Vetëm
19.5 kg

Tripodi i aluminit është një pike ideale ankorimi për 
detyra me staf të limituar. Për siguri të shtuar, këmbët 
mbërthehen në pozicionin e hapur dhe një tregues i 
lartësisë maksimale ofron identifikim të shpejtë dhe të 
lehtë për zgjatjen maksimale të këmbëve.

Ndaluesja e rënjes e duhur me ngritje shpëtimi të 
integruar dhe mbërthyese e bën lidhjen me tripod një 
sistem sigurie të thjeshtë dhe fleksibil. Kjo pajisje mund të 
përdoret për detyra te të tjera pa tripod, për shembull ne 
shtylla çeliku ose pika të vetme ankorimi.

E dizajnuar për ngritje, ulje, dhe pozicionim të personelit 
dhe materialeve, kjo pajisje e sigurtë lejon për shpëtim 
pa hyrje të një personi në një hapsirë të ngushtë. 
Përmban një energji absorbues të brendshëm dhe ofron 
hyrje të sigurt kur nuk është e mundshme të bëhet hyrja 
në mënyra tjera.



Sisteme të projektuara të mbrojtjes nga rënja

Sistem vertikal MSA Latchways për 
Telekom

Sistemi i fiksuar i shkallëve MSA
 Latchways

Pajisja lidhëse MSA Latchways

Sistemi vertikal MSA Latchways për 
transmetim dhe shpërndarje të energjisë

Sistemi Horizontal MSA Latchways

Përmban pajisje lidhëse TowerLatch dhe LadderLatch, 
sistemi Latchways i mbrojtjes nga rënja me bazë kabllot 
vertikale ofrojnë siguri personale të veçantë për ata që 
punojin në lartësi. E dizajnuar me fleksibilitet të lartë dhe 
kapacitet për deri në 6 përdorues, ato mund të 
konfigurohen për lloje të ndryshme të aplikimit, duke 
përfshirë struktura të veçanta të industrisë së 
shërbimeve komunale.

Të dyja sistemet të MSA Latchways, StepBolt dhe L-
Bolt, janë sisteme vertikale të mbrojtjes nga rënja të 
përshtatura për këmbëza ngjitëse mbi kokë të shtyllave. 
Sitemi StepBolt përdorë pjesë të integruara energji-
absorbuese për të zvogluar peshën përfundimtare në 
rastin e rënjes.

Shtyllat e Forcës Konstante Latchways (CFP) nuk kanë 
nevojë që të fiksohen në strukturën e ndërtesës por 
vetëm në majen e çatisë dhe kështu thjeshton 
montimin, kursen kohën dhe ruan strukturën nga 
kompromiset e mundshme. MSA punon ngushtë me 
shumë prodhues të mëdhenjë çatishë pë të prodhuar 
një llojllojshmëri sistemesh mbrojtjeje për të gjitha 
dizajnet dhe llojet e çative.

Sistemi i  fiksuar i  shkal lëve Latchways janë 
mjaftueshëm fleksibile në mënyrë që të ndjekin 
konturat e gati çdo structure, dhe kështu maksimizojnë 
sigurinë, besimin dhe produktivitetin në punë. Pajisja 
lidhëse LadderLatch, me dhëmbëzorët e sajë të 
veçantë, ofron siguri të vazhdueshme me ngjitje në 
lartësi pa përdorjen e duarve.

Pajisjet e lidhjes Latchways janë të dizajnuara për të 
lidhur përdoruesin, që është duke veshur një sistem 
rripash të trupit, me sistemin e kabllove MSA 
Latchways.  Mekanizmi i dhëmbëzorëve i patentuar 
rrotullohet lirisht mbi mbështetjen e kabllove të 
ndërmjetëshme dhe rreth mbërthyesëve të këndeve pa 
nevojë të shkëputjes së pajisjes, pra lejon operim pa 
nevojën e duarve të përdoruesit.

Për  përdor im hor izonta l  zgjedhen ops ionet 
Transfastener dhe Transfastener që hiqet, kurse për 
përdorim vert ikal  zgjedhet LadderLatch dhe 
TowerLatch, në rastet kur nevoitet puna në pjerrtësi 
përdoret ClimbLatch.

- Sisteme rrjetore shtyllash T-Spine, 

Monopole dhe monostep 

https://www.latchways.com/tower-systems

- Sisteme të pjerrëta MSA Latchways 

https://www.latchways.com/rooftop-systems

- Sisteme parmakësh MSA Latchways VersiRail

https://www.latchways.com/versirail-worker-safety-at-height

- Sisteme vendkalimesh MSA Latchways WalkSafe

https://www.latchways.com/walksafe-walkways

- Shtyllat të lira të Forcës Konstante Latchways

https://www.latchways.com/freestanding-constant-force-posts

Gjithashtu ofrojmë



Detektorë Portativ i Gazit
(Lidhje në kohë reale duke përdorur teknologjinë Bluetooth)

Detektorë i deri në 6 gazrave me pompë të 
integruar. 

Pasi që përdorë teknologjinë e avancuar të sensorëve 
XCell të MSA, ky detektorë jep përgjigje të shpejtë, 
stabilitet më të lartë, saktësi, jetëgjatësi me të madhe, 
dhe ulje të shpenzimeve gjatë përdorimit të këtij 
instrumenti.

Detektor i deri në 4 gazrave. 

Përgjigje të menjëherëshme, e qëndrueshme, e 
besueshme. E përshtatur me sensorët të shpejtë XCell 
të MSA, kjo pajisje është detektori më i forte i 4 
gazrave në treg dhe vjen me një garancion prej 4 vitesh.

Aplikacion i fuqishëm android. 

Mund të lidhni deri në 6 detektorë ALTAIR 4XR dhe 5X 
njëkohësisht me pajisjen tuaj Android nëpërmjet 
ALTAIR Connect dhe mund të:

- Dërgoni grupeve njoftime nëpërmjet mesazheve

- Dërgoni alarme ekvakuimi tek të gjithë 
detektorët

- Merrni lajmërime të punës së detektorëve.

- Kalibroni, merrni mostra dhe raporte të ngjarjeve 
nëpërmjet e-mail-it.

- Përditësoni konfigurimet e detektorit.

Detektor i deri në 2 gazrave.  Pasi 
f uq izohet  nga  sensorët  XCe l l , 
d e t e k t o r ë t  A l t a i r  2 X  o f r o j n ë 
performancë të pakrahsueshme 
ndërkohë që zvogëlojnë koston e 
përdorimit, ngrisin qëndrueshmërinë 
dhe ofrojnë siguri, funksion dhe gjurmim 
të lartë të punëtorëve.

Kjo pajisje kombinon detektim të 
besueshëm, qendrueshmëri  ndaj 
goditjeve dhe performance RFI (kërkesë 
për informacion)

Kjo pajisje kombinon detektim të 
besueshëm, qendrueshmëri  ndaj 
goditjeve dhe performance RFI (kërkesë 
për informacion)

Kjo pajisje ofron testim dhe kalibrim të 
thjeshtë dhe inteligjent të detektorëve 
p o r t a t i v  t ë  g a z i t .  A j o  o f r o n 
performancë të lartë si një njësi e vetme 
ose si sistem i integuar i menagjimit të 
grupeve të pajisjeve, duke lejuar kontroll 
dhe qasje të plotë të të dhënave të 
grupeve të detektorëve te gazit MSA 
ALTAIR.



Detektimi i Fiksuar i Gazit dhe Zjarrit

Detektorët e Gazit dhe Monitoruesit e Gazit

Përcjellësi i Gazit PrimaX P detekton oksigjenin, gazet e ndezëshme dhe gazet 
toksike në kushtet më ekstreme. Ekrani LCD dhe treguesit LED ofrojnë raportim të 
menjëherëshëm me një shikim. E certifikuar për përdorim ne zona të rrezikshme.

E dizajnuar për të detektuar gaze ndezëse, sensorët e gazit të Serisë 47K nga 
çeliku ofrojnë një mënyrë ekonomike për të detektuar gazrat e dëmshëm në ajër. 
Sensori vjen ne versione resistente nga helmet dhe nga temperaturat e larta, dhe 
kanë lidhje me 3 ose 5 tela.

Monitoruesi i Gazit ULTIMA X5000 që përdorë sesorët (e menqur) XCell me 
teknologjine TruCal. Me sistem touchscreen qe shfaqet për here të parë në industry 
dhe ekran OLED me shumë gjuhë per perdorim intuitiv.

Ofron shkallën më të herëshme të detektimit në aq pak sa 1 ppm (pjesë për milion) 
rrjedhje gazi ftohës ne deri 16 pika matjeje në dhomat e pajisjeve mekanike. Matë 
deri në 6 lloje të gazrave ftohës.



Detektorët e zjarrit

Kontrollorët

Detektori i zjarrit FL 4000H me spektër të shumtë të ngjyrës IR (Infra të Kuqe) ofron 
imunitet nga alarmet e rremë me metoda të sofistikuara të Teknologjisë së Rrjeteve 
Neurale ndërkohë që detekton zjarret tipike të hidrokarbureve në mjedise industriale 
me fushën më të gjerë të shikimit.

E mbështjellur me plastikë ABS të qëndrueshme dhe 
zjarr-duruese, GasGard XL vepron deri me 8 detektorë 
MSA të gazit. Ekran LCD me shumë gjuhë me ikona 
intuitive dhe diagnozë të plotë të sistemit.

Modul i gjithanshëm për të operuar me 1 ose 2 detektorë 
të gazit. Mundësi zgjedhjeje nga përdoruesi në panelin 
kryesorë. E përshtatur ne një raft 19”. Diagnozat e plota 
paraqiten në një ekran LCD me 4-shifra dhe me drita LED.

Kontrollori i gazit me shumë kanale ofron touchscreen 
intuitiv me ngjyra. E aprovuar për SIL3. Përdorimi i 
satelitëve të decentralizuar, zgjeron sistemet e kontrollit 
duke zvogëluar shpenzimet e lidhjes me kabllo.



Mbrojte për Kokë, Sy, Fytyrë dhe Ndëgjim

Helmeta te sigurisë

V-Gard 950 – e paventiluar V-Gard 930 – me ose pa ventilim V-Gard 520 – e paventiluar

Pako për Punëtorë Elektrik Aksesorë Sezonal për Helmeta

Helmetë e balancuar dhe e lehtë me mbrojtëse të 
fytyrës GS-ET-29 klasa 1 për mbrojtje nga shkëndijat. 
Për përdorim kur ekziston rreziku për goditje në kokë, 
spërkatje me kimikate ose metal të shkrirë, rrezatim 
UV ose shkendija elektrike.

Helmetë e balancuar, moderne që nuk tërhekë 
vëmendje me mbrojtje të syve të integruar të cilat 
përshtaten me përdorim së bashku me zyze. Për 
përdorim kur ekziston rreziku për goditje në kokë, për 
rezatim UV dhe për hyrjen e grimcave në sy.

Për punëtorët elektrik, MSA ka përpunuar një pako të veçantë që përbëhet nga një 
helmetë, kornizë dhe vizor, të gjitha në një kuti të përshtatshme, për të mbrojtur 
nga shkëndijat elektrike dhe për të siguruar izolim kur janë në kontakt me tela të 
elektrizuar.

Nëse ju nevoitet të mbroni veten nga temperaturat shumë të ulëta ose shumë të 
larta, ne ju ofrojmë të gjitha llojet e aksesorëve sezonal te aprovuar për helmeta të 
cilat ofrojnë rehati, zvogëlojnë vështirësinë e punës dhe përmirësojnë 
produktivitetin.

Helmetë sigurie e rehatshme dhe pa strehë, e përkryer 
për mbrojtjen e punëtorëve në lartësi, në hapësira të 
ngushta apo punime elektrike.



Helmeta për Shpëtim dhe kundër zjarrit

Mbrojtje të Ndëgjimit

GALLET F1XF F2 X-TREM

Left/RIGHT Wireless World Mbrojtëse të Ndëgjimit pasive Left/RIGHT

E dizajnuar së bashku me Zjarrfikës anë e mbanë globit, GALLET F1XF vendos 
standarde të reja për strukturën e helmetave të zjarrfikësve. Vizori i Syve Dy-
Qendrorë me të gjitha mundësitë e modifikimt për përshtatje dhe me të gjitha mikro-
rregullimet e nevojshme, luajnë rol të rëndësishëm në rehati dhe siguri, dhe është e 
përshatshme për GALLET F1XF. Mbulimi që ofrohet nga mburoja e fytyrës është 
rritur në mënyrë që të mbrojë të gjithë fytyrën dhe anët e kokës nga shkëndijat 
elektrike.

Rehatia, mdulariteti dhe llojet e ndryshme të aksesorëve e bëjnë zgjedhjen me të 
përsosur per mbrojtje gjatë aktiviteteve të shumëta, siq është shpëtimi teknik.

Ekziston në lloje të ventiluara ose të paventiluara.

Ofron izolim elektrik sipas sandardeve EN16473

Me lidhje të avancuar Bluetooth, Marrja e telefonatave ose ndegjimi imuzikës nuk ka 
qenë kurrë më i sigurtë. Rehatia dhe mbrojtja e ndëgjimit e lartë e bëjnë left/Right 
Wireless World lidhjen më të sigurtë në bote!

Të gatshme ne zbutje L, M dhe H, kjo shtrirje ofron përshtatje precise që mbron nga 
zhurmat shumë tëlarta dhe përdor kufje sa më të vogla. Kufjet që ngjiten në helmetë 
mund të përshtaten për këndin e veshëve, dhe mund të ngriten dhe ulen pavarsisht 
njëra tjetrës.

Shtrirja e mbrojtëseve të veshëve Left/Right është e ndryshme nga të tjerat në treg: kufjet janë dizajnuara që të marrin para syshë 

asimetrinë e pozicioneve të veshëve.



Mbrojtje të frymëmarrjes

SCBA afat-shkurtër, Kombinimet dhe Pajisjet e Largimit

Kombinimi PremAire PremAire Escape SavOx

Advantage 420 Advantage 3200 Maska e fytyrës 3S dhe Filterët

 E dizajnuar për shumë-perdorshmëri, përballueshmëri 
dhe rehati, profili i modernizuar bëjnë këtë opsionin ideal 
për punime në hapësira të ngushta.

Largohu nga atmosferat toksike me këtë pajisje 
afatshkurtër të largimit me ajër të kompresuar, e 
ndërtuar për të përballuar nivele të larta të rrjedhave të 
gazrave industrial dhe mjediseve me kimikate të 
rrezikshme.

Pajisje vet-shpëtuese me fillim automatik, tregues dhe 
bombolë çeliku, kjo pajisje vet-shpëtimi me mirëmbajtje 
të ulët, ofron oksigjen të menjëhershëm kudo që gazet 
toksike, grimcat apo mungesa e oksigjenit paraqesin 
rrezik të menjëhershëm.

Gjysmë-maskë që ofron përshtatje, rehati dhe mbrojtje 
të përkryer me aparatin e frymemarrjes Advantage 
420, me profil të ulët, me pjesë të fytyrës UniBond dhe 
mbyllje AnthroCurve.

E përshtatshme me filtera A2B2E1K1-P3 R.

Kjo maskë e plotë ofron mbrojtje dhe rehati të 
jashtëzakonshme dhe ofron një përshtatje të përsosur 
pa shtypje në fytyrë duke përdorur një mbyllje të butë 
me silicon hipoalergjik.yllje AnthroCurve.

Me mbi 50 lloje sipas zgjedhjes suaj, ku secila ofrojnë 
kornizën mbyllëse të njejtë për një përshtatje të 
rehatshme. Maska e brendshme lejon për qarkullim 
optimal të ajrit dhe eleminon mjegullimin e pamjes.



Situatat Emergjente

SCBA veçanarisht e besueshme dhe fleksibile, AirGo është komplet e modifikueshme 
dhe ka performance të lartë, zvogëlon stresin dhe lodhjen gjatë mirëmbajtjes dhe 
operacioneve të gjata të shpëtimit.

Maska e plotë e fytyrës vendos standarde të reja për rehati të vendosjes dhe 
frymëmarrjes. Integrimi në helmetën kundër zjarrit Gallet F1XF bëhet lehtësisht 
nëpërmjet mbërthyesëve të helmetës.

alphaBELT mund të integrohet lehtësisht në një SCBA. Përveq mbërthyerjes dhe 
pozicionimit, ajo ofron një mbërthyese shpëtimi të sigurtë dhe lehtë e arritshme për vet 
ngritje emergjente.



Adresa: Kompleksi Industrial TEKNIKU

Fsh.Lug Bunar,  50000 Gjakove

NRB:     70119037

NRF:     600094932                                                                                     

Tel.       0390 326 497

Mob.     044 122 927, 044 129 214

e-mail:  info@tekniku.net; tekniku@yahoo.com

htpp:    www.tekniku.net

Profesioni ynë është siguria. Ne jemi prodhuesi më i madh në botë 

i produkteve të sigurisë të kualite�t të lartë që nga vi� 1914. 

Produktet e MSA mund të jenë të thjeshta për tu përdorur dhe 

mirëmbajtur, por janë gjithashtu pajisje mbrojtëse shumë të 

sofis�kuara – si shkak i orëve të panumerta në kërkime dhe 

zhvillim, tes�m të pa rreshtur and përkush�m të qëndrueshem në 

kualitet që shpëton jetë dhe mbron miliona meshkuj dhe femra 

punëtore për çdo ditë. Shumë nga produktet tona më të njohura 

përdorin shumë kombinime të elektronikës, sistemeve mekanike 

dhe materialeve të përparuara për tu kujdesur që përdoruesit anë 

e mbanë botës janë të sigurtë, edhe në situatat më të rrezikshme. 

Misioni i ynë 
Misioni i MSA është që të kujdeset që femrat dhe meshkujt mund të punojnë në siguri dhe që ata, familjet e tyre dhe komuniteti i tyre 

mund të jetojnë shendetshëm pergjatë globit.

MSA: Sepse çdo jetë ka një qëllim.

Ju lutem na vizitoni në  për më MSAsafety.com
shumë infromata rreth produkteve, fotografi, video, 
dokumenta për tu shkarkuar dhe vegla të tjera, siq 
janë simulimet dhe konfigurimet. 

Sigurohuni që jeni të abonuar ne MSA eNews dhe 
lidhuni me ne në LinkedIn për lajmet më të reja mbi 
MSA dhe gjithashtu abonohuni në kanalin tonë në 
YouTube për informata mbi videot e reja.


