
Largimi emergjent nga zonat e rrezikshme dhe hapsirat e mbyllura: rëndësia e opsioneve për ikje 
(vetë-shpëtim) duhet të jetë pjesë përbërëse e vlerësimit të rrezikut për të punuar në zonat 
potencialisht të rrezikshme.

MSA ofron një gamë të plotë të pajisjeve për qëllime shpëtimi, nga pajisjet e filtrimit në njësitë 
vetëpërmbajtëse, të përshtatshme për shumë lloje të aplikimeve si shpëtim në zonat industriale, 
shpëtim nga zjarri ose miniera.
                                                                                                                

Llojet  e Pajisjeve të Shpëtimit Personal
Për një shpëtim të sigurtë

  Sepse çdo jetë ka një qëllim………



Llojet  e Pajisjeve të Shpëtimit Personal

miniSCAPE
Duke përdorur teknologjinë e filtrimit TabTec, miniSCAPE është një pajisje për një 

përdorim me 5 minuta kohë shërbimi. Ajo mbron nga gazrat e rrezikshme të llojeve A, 

B dhe K. miniScape është e pajisur me një pjesë për gojë dhe një kapëse për hundë.

I vogël dhe praktik, miniSCAPE mund të përshtatet në xhepin e çdo lloj veshje pune. 

Gjithashtu mund të bartet në rrip, me një kapëse të integruar të rripit.

Në rast emergjence, mund të vendoset shumë shpejt dhe të funksionojë menjëherë. 

Shtresa plastike higjienike dhe e përshtatshme mundëson përdorim të shpesht tek 

personat e ndryshëm si mekanik, vizitorë ose punëtorë ndërrimi.

Karakteristikat dhe Përfitimet

Karakteristikat dhe Përfitimet

Dizajn të vogël, performancë të lartë

Vendosje e shpejtë dhe e lehtë

Përshtatje univerzale (pjesa e gojës)

Lehtë për tu mbajtur në xhep ose në rrip 

Mbrojtje e sigurtë e frymëmarrjes, edhe për 

personat që mbajnë syze dhe / ose mjekër

Numri i pjesës               

Numri i pjesës               

Përshkrimi                                     

Përshkrimi                                     

10038560                       miniSCAPE                                           
Kohëzgjatja: 5 minuta

DIN 58647.7

Kohëzgjatja: 15 minuta
DIN 58647.7

MSR 1 and MSR 2

Pajisja filtruese gjysmë maskë MSR (lloji 1 dhe 2) siguron mbrojtje kundër gazrave të 

rrezikshme të llojeve A, B, E dhe K. MSR 2 gjithashtu siguron mbrojtje ndaj grimcave 

(P2). Të dy pajisjet janë të paketuara në një kanister të fortë mbajtës me një kapëse 

rripësh.

MSR 1 dhe 2 mund të hapen dhe të vishen shpejtë dhe ofrojnë një mbyllje të 

mrekullueshme me gjysmë maskën dhe shiritin e lehtë rregullueshëm. Valvuola 

frymënxjerrëse zvogëlon rezistencën e frymëmarrjes për rehati më të mirë.

Dizajn të vogël 
Vendosje e shpejtë dhe e lehtë 
Performancë e shkëlqyer e filterit              

Valvuola frymënxjerrëse
Pjesë të zëvendësueshme të filterit 
Mbahet në rrip 



S – CAP
S-CAP siguron mbrojtje për personat e rrezikuar nga tymi dhe gazrat e krijuara nga 

zjarret. Hetimet shpesh herë konfirmojnë se shumica e viktimave gjatë rrethanave 

dramatike për shkak të një zjarri nuk lëndohen nga nxehtësia apo flakët, por nga tymi dhe 

gazrat. Monoksidi i karbonit është posaçërisht i rrezikshëm, i cili krijohet nga shumica e 

zjarreve. Pajisja shumë e lehtë për tu përdorur siguron gjithashtu mbrojtje për sytë dhe 

fytyrën. Mbërthyesja e qafës prej pambukut e rrit performancen pa ndikuar në lehtësinë e 

veshjes.

Karakteristikat dhe Përfitimet

Karakteristikat dhe Përfitimet

-Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë    

- Mbrojtje e sigurtë e frymëmarrjes,                      

syve dhe kokës

- Gjithashtu të përshtatshme për personat

që mbajnë syze.

- Fushë të gjërë të shikimit

- Filter me performancë të lartë

- Rezistenca e ulët e frymëmarrjes

-  Miratuar sipas rishikimeve 

   të fundit të standardit

S-CAP në kuti kartoni (1)

S-CAP në kuti lumineshente muri (2)

S-CAP në pakon e zjarrëfikësit (3 copë) (3)

S-CAP në çantë (4)

S-CAP në çantë pa shirit mbajtës

S-CAP në kanister Elite (2 copë) (5)

S-CAP kapuç për trajnim pa filter, në çantë (6)

Mbajtësja e filterit të kapuçit kundër tymit

Jastëk filteri i kapuçit kundër tymit

Kapuç rezervë (3 copë)

Nr. i pjesës      Përshkrimi

Nr. i pjesës      Përshkrimi

Kohëzgjatja: 15 minuta
EN 403

Kohëzgjatja: 15 minuta
EN 403

 Kapuç kundër Tymit

Smoke Hood është një respirator emergjent i shpëtimit, i dizajnuar sipas kërkesave të industrisë së prodhimit të naftës në  Detin e Veriut, për vetë shpëtim nga 

incidentet e zjarrit, ku mund të jenë të pranishme tymi, monoksid karboni dhe gazra të tjera toksike. Kapuçi ofron mbrojtje kundër nxehtësisë rrezatuese, 

ndërsa mbërthyesja e qafës siguron mbrojtje shtesë kundër tymit që ngrihet brenda kapuçit.

Rripi vetë rregullues i kokës                   

Mbërthyese elas�ke e qafës

Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë          

Fushë të gjërë të shikimit                        

- Mbrojtje e sigurtë e frymëmarrjes

  syve dhe kokës

- Filter me performancë të lartë

-Rezistencë e ulët e frymëmarrjes

                                            Kapuç kundër tymit

                                            Kapuç kundër tymit pa filter

                                            Mbajtës filteri

                                            Jastëk filteri (kuti prej 100 copave)            



Filterat vetë shpëtues të MSA-së W 65-2 dhe W 95 për një përdorim ofrojnë mbrojtje kundër monoksidit toksik të karbonit dhe gazeve tjera të lëshuara 

nga zjarret ose shpërthimet nëntokësore të minierave.
W 65-2 është filter standard vetë shpëtues. W 95 është e dizajnuar për rrugë të zgjeruara të shpëtimit.
Të dy pajisjet janë në dispozicion në formë mbajtëse në shpatulla ose të integruar në rrip dhe si version trajnues.

W 65-2 dhe 95

Karakteristikat dhe Përfitimet

-Ndërtim i fortë                                                  

-Madhësi të vogël dhe peshë të ulët                

-Formë mbajtëse në rrip ose shpatulla        

- Jetëgjatësi e shërbimit për W 95

-Pajisur me copë për gojë dhe kapëse për hundë  

  pa latex

- Rripi i përshtatshëm i kokës ofron rehati të lartë  

Nr. i pjesës      

Nr. i pjesës      

Përshkrimi

Përshkrimi

Kohëzgjatja W 65-2: 120 minuta

Kohëzgjatja W 95: 120 minuta

EN 404 (FSR 4BR)

Vetë-Shpëtueset me Oksigjen
Vetë-Shpëtueset me oksigjen të MSA-së janë pajisje mbrojtëse të lehta dhe të forta të furnizimit 

me ajër, të paketuara në kanister prej çeliku, të cilat mund të përdoren në çdo vend ku atmosfera e 

ambientit mund të jetë me oksigjen të ulët ose që përmban ndotës toksik.

Aparatet janë të dizajnuara për tu mbajtur në rrip ose në shpatulla dhe vishen në pak sekonda. 

Rigjenerimi i ajrit bazuar në tekniken KO2 do të furnizojë përdoruesin me oksigjen gjatë ikjes ose 

gjatë pritjes për shpëtim, gjithmonë sipas kërkesave të nevojshme të përdoruesit për oksigjen.

Karakteristikat dhe Përfitimet

- Përshtatje perfekte me copën e gojës dhe

  kapësen e hundes   

- Furnizim me ajër i kontrolluar 

- Kohëzgjatja në pushim të plotë (duke pritur 

  shpëtimin) është të pakten trefishi i kohëzgjatjes 

 së vlerësuar

- Procedura e shpejtë e veshjes                              

- I gatshëm për përdorim të menjëhershëm        

- Furnizim i pavarur me ajër                                    

- Dizajn i fortë dhe i qëndrueshëm i                        

kanisterit                                                                    

                                                                                      

                                   W 65-2 

                                   W 65-2 BL (me mbajtëse rripi)

                                   W 65-TR (pajisje trajnimi)                                    

                                   W 95-2                                                                      

                                   W 95 BL (me mbajtëse rripi)                                 

                                   W 95-TR (pajisje trajnimi)                                           

Kohëzgjatja: 20 minuta
        EN 13794

 Kohëzgjatja: 60 minuta        
DIN 586639 – EN 13794 

Kohëzgjatja: 30 minuta     
EN 13794                        

Kohëzgjatja: 60 minuta
 EN 13794



Zgjedhja është e juaja…

Zgjidhja më ekonomike është një pajisje filtrimi. Është e përkryer për sa kohë që ju e dini llojin, vetitë dhe përbërjen e faktorit të rrezikshëm në ambient. Nëse 

nuk jeni të sigurtë, mund të mos funksionojë në të gjitha situatat (dmth.koncentrim i ulët i oksigjenit, koncentrime të larta toksike etj.)

Një nivel më i lartë i mbrojtjes ofrohet nga sistemet e pavarura të furnizimit me ajër (bazuar në regjenerimin e oksigjenit kimik).

Të gjitha këto njësi janë të dizajnuara të jenë të vogla dhe të paketuara me kujdes në mënyrë që të mund të barten me kujdes, të vendosen afër ose varur 

pranë vendit të punës. Ato mund të ruhen pa u hapur për një periudhë të gjatë kohore, por të jenë të gatshme për përdorim të menjëhershëm. MSA ofron 

një gamë të përsosur zgjidhjesh për dy pyetjet thelbësore:

�farë niveli i mbrojtjes kërkohet?

Për çfarë kohëzgjatje?

Mbrojtja
Njësia

miniScape

MSR 1

MSR 2

S – Cap

Kapuç kundër tymit

W 65-2

W 95

SSR 30/100

SavOxCap 60

SavOx

SSR 90 K60

Tabela e mbrojtjes

Gaz dhe Avull, 

lloji ABEK

Gaz prej 

zjarreve

Monoksid

 Karboni CO
Grimca, Pluhur

Mangësi 

Oksigjeni
Sytë

Kohëzgjatja 

(Minutat)



Besimi dhe Qëndrueshmëria
Për ga� 100 vjet misioni ynë i pasionuar i sigurisë na ka forcuar, si “Kompania e Sigurisë”për të mbrojtur jetë. Ne jemi të përkushtuar që 

të ofrojmë zgjidhjet më të mira të sigurisë që funksionojnë me sisteme të integruara  dhe u mundësojnë klientëve tanë të kthehen në 

mënyrë të sigurtë te familjet dhe miqtë e tyre.
Ҫdo ditë jeta e klientëve tanë është në duart tona. Si përgjigje, ne ju ofrojmë atyre mbrojtje që ata të kenë besim tek ne. Së bashku, ne 

bëhemi partner me klientët tanë për ta fituar atë besim.

Në MSA, çdo jetë ka një qëllim.

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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