
Rripat për mbrojtje nga lartësitë për SCBA

Aplikimet të cilat kërkojnë SCBA dhe mbrojtje nga latësitë janë gjithnjë sfiduese për 

përdoruesin. Vendosja e aparatit të frymëmarrje në krye të rripit për mbrojtje nga 

lartësitë është humbje kohe kur është fjala te veshja ose jorehatia në përdorim.

Për të luftuar këtë, MSA ka zhvilluar një zgjidhje innovative dhe unike 2-në-1, alphaFP 

SCBA harness.

Mund të lidhet lehtësisht në çdo shpinore të aparatit të frymëmarjes SCBA MSA.

Sepse çdo jetë ka një qëllim …………



alphaFP ofron sigurinë më të lartë në situata të 
ekspozuara. Rehatia e e mrekullueshme për 
përdoruesin e bën këtë pajisje ideale për shpëtim në 
lartësi, mbrojtje të frymëmarrjes dhe operacione në 
tunel.

Falë sistemit me hapje të përparme, veshja e alphaFP kompletohet ne 

vetëm disa hapa intuitive, edhe në zona të ngushta si automjetet. Kjo 

kursen kohë për përdoruesin – kohë e çmuar kur bëhet fjalë për shpëtim 

të jetëve.

Kanalet mbrojtëse të tubave në pjesën e krahëve dhe mbërthyeset e 

lidhjes së rripave me SCBA-në ofrojnë montim ose heqje emergjente të 

thjeshtë gjatë operimit

Aplikimet 

Ndalim i rënies 

Unazat e çelikut shërbejnë si pika shtesë për litarët për ndalim të rënies.

Pozicionimi 

Unazat e formës D në secilen anë të rripit të belit mundësojnë pozicionim të sigurtë 

në një vend pune të ekspozuar.

Operacionet e gjata në një litar mund të kryhen në rehati, pasi që rripi i belit me të dy 

rripat e këmbëve formojnë një ulëse të rehatshme. Në sajë të dizajnit të saj 

rrëshqitës, ecja normale është e papenguar.

Shpëtimi

Unaza e pasme D mund të përdoret për shpëtim të sigurtë nga hapsirat e ngushta.

Aprovimet Informata rreth Porosisë

· EN 361 (Ndalim i rënies)

· EN 358 (Pozicionim i punës)

· EN 813 (Rripa ulëse)

· EN 137:2006, klasa 2 (Aparat i frymëmarrjes për shërbim zjarrëfikës)

MSA është e para që ofron rripa për ndalim të rënies për aparatet e frymëmarrjes 

SCBA me miratim të kombinuar sipas EN 361, EN 358, EN 813 dhe EN 137. alphaFP 

mund të kombinohet me një çantë shpine emergjente. 

E certifikuar me EUROPE B9000 për çanta shpine të emergjencës nga Fair Rescue 

International, Austri.

Numri i pjesës

10116541

10117573

Përshkrimi

alphaFP pro, standard

alphaFP pro, version i madh

Ju lutem kontatktoni partnerin tuaj local të MSA për 
informata mbi trajnimin relevant (aplikimet dhe 
shërbimet). 

Kontakti i juaj i drejtpërdrejtë

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
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