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MSA – The Safety Company

Posláním MSA je i jasné porozumění potřebám a požadavkům
zákazníka v oblasti bezpečnosti práce. MSA věnuje značné zdroje do
výzkumu, který umožňuje pochopit specifické bezpečnostní požadavky
pro různorodou řadu trhů. 

Poskytovat nejlepší výrobky, servis a podporu na ochranu
zdraví a bezpečnosti lidí v pracovním prostředí, to je závazek
MSA. 

Protože každý život má smysl…

MSA Bezpečnostní řešení
pro průmysl

Důvěra a trvanlivost
Již více než 100 let usilujeme o ochranu života lidí ve snaze o zajištění jejich bezpečnosti a jsme proto známí jako The Safety Company.

Snažíme se poskytovat nejmodernější, inovativní řešení prostředků pro zajištění bezpečnosti, nejlepší ve své třídě, která jsou opatřena
integrovanými systémy a umožňují našim zákazníkům, aby se bezpečně vraceli ke svým rodinám a přátelům.

Každý den svěřují naši zákazníci svůj život do našich rukou. My jim na oplátku poskytujeme ochranu, které mohou důvěřovat, a jejich příběh se
stává našim příběhem. Ruku v ruce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom si tuto důvěru zasloužili.

Pro MSA má každý život svůj smysl

MSA – The Safety Company
S výrobními závody na 5 kontinentech, s více než 40 mezinárodními pobočkami a stovkami distribučních

partnerů po celém světě, nabízí společnost MSA jedinečnou řadu ochranných prostředků pro různá

průmyslová odvětví.

Dýchací přístroje
Vzduch pročišťující 
respirátory

Ochrana hlavy, zraku, 
obličeje, sluchu

Ochranné prostředky proti
pádům z výšky

Osobní detekční přístroje
Stacionární systémy pro
detekci plynu a plamene Termovizní kamery

Více než 100 let zkušeností v oblasti bezpečnostních řešení udělalo z MSA moderní a prozíravou

společnost, která pomáhá chránit lidi, zařízení a prostředí. 

MSA je předním dodavatelem inovačních a kvalitních výrobků na
ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků v různých průmyslových
odvětvích:

stavebnictví•
železárny a ocelárny•
úprava pitné vody •
elektrotechnika a práce ve výškách •
chemický průmysl •
petrochemický a ropný průmysl •
výroba a zpracování•

Ochrana Detekce Únik
Ochrana lidí v práci

• Nárazy 

• Hluk

• Plyny a výpary

• Úlomky kovů

• Částice

• Záření

• Pády z výšky

Detekce pro zabránění

katastrof 

• Jedovaté plyny

• Hořlavé plyny a výpary

• Kyslík

• Teplo

Únik z nouzových situací

• Jedovaté plyny a výpary

• Částice 

• Páry

• Nedostatek kyslíku

Česká Republika
Argentinska 38
170 00 Prague 7
Phone +420 241 440537
Fax +420 241 440537
infoPraha@MSAsafety.com 

Váš přímý kontakt
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Detekce plynu

Ochranné a nedioptrické brýle 
Nárazy, částice, zrnka písku, kovové piliny,
ultrafialové záření, postříkání kapalinami nebo
kyselinami

Strojní zpracování, lakování, leštění, napínání,•
montáž, kontrola kvality, venkovní aktivity,
manipulace s nebezpečným materiálem

Ochrana zraku
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Detekce rizik

Ochranné prostředky proti pádům z
výšky
Ochranné prostředky proti pádům z výšky a
systémy pro zachycení pádu
Pády z výšek

Stísněné prostory, pátrací a záchranářské práce, přístup po•
laně, telekomunikace, ropný a plynárenský průmysl, větrná
energie, obecný průmysl

Ochrana proti pádu

Chrániče čela a obličejové štíty
Obličejové štíty na přilby nebo přizpůsobení
chráničů čela
Nárazy, potřísnění chemikáliemi, vysoké teploty,
zkratový oblouk, ultrafialové a infračervené záření

Manipulace s nebezpečnými materiály, broušení,•
řezání, lakování, údržba elektrických instalací

Ochrana obličeje

Ochrana v práci

Vzduch pročišťující respirátory (17% > O₂ > 21%)
Filtrační respirátory, polomasky a celoobličejové masky s částicovými, plynovými nebo kombinovanými
filtry, elektricky poháněné dýchací přístroje
Železný prach, dřevěný prach, azbest, křemičitý prach, rostlinolékařské produkty, páry, plyny a výpary 

Broušení, pískování, sekání, zametání, řezání, sáčkování zboží, strojní zpracování, sváření, tvrdé pájení, omítání,•
montáž izolace, farmaceutické, průmyslové procesy, prostředí s azbestem

Průmyslové přilby 
Systém ochrany hlavy a příslušenství
Padající objekty, nárazy, postříkání kapalinami,
elektrická rizika 

Používání zvedacích zařízení, manipulace s•
materiálem skladovaným na vysokých regálech,
práce s kabely, zemní práce ... 

Hasičské a záchranářské přilby
Multifunkční hasičské přilby 
Padající objekty, oheň, plameny, páry

Hašení požáru v budovách, tunelech, lesích,•
dopravní nehody, záchranné akce v nebezpečném
prostředí

Aktivní/FM a pasivní chrániče sluchu
Klasické chrániče sluchu, chrániče sluchu s
montáží na přilby, pěnové ucpávky a ucpávky s
páskem
Hluk, Izolace

Vysokotlaké čištění, pískování, betonování, úprava silnic,•
používání přenosných elektrických, tepelných nebo
hydraulických zařízení, používání sbíječky, silniční stavby

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje na stlačený vzduch, hadicové systémy

Nedostatek kyslíku

Práce v stísněných prostorách, práce v extrémních•
teplotních podmínkách (studené prostory, pece, ...),
práce v kanálech, čištění nádrží a sil

Ochrana hlavy

Ochrana sluchu

Ochrana dýchání

Životní prostředí

Monitorování úniku chladicích směsí
IR fotoakustická technologie 
Chladicí kapaliny, výpary uhlovodíku 

Monitorování chladicích směsí ve studených•
skladech (studené potravinářské sklady a
klimatizační zařízení), v zkušebnách motorů

Detektory pro jeden a více plynů 
Speciálně vyvinuté pro průmyslové aplikace
Hořlavé plyny, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, NH₃, Cl₂, ClO₂, NO,
HCN, PH₃, CO₂, VOC

Stísněné prostory, detekce úniků, údržba nádrží,•
výkopy, výrobní procesy, emise, rafinérie, zpracování
odpadních vod...

Detekce plynu

Detektor plamene
Multi-IR nebo UV-IR detektor
Požáry plynu a uhlovodíku 

Monitorování a detekce plamene v leteckých•
hangárech, zásobárnách uhlovodíku, kontejnerech
plynu a tlakových stanicích 

Detekce plynu a požáru
SIL systémy a detektory plynu a požáru
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku, požáry paliva, hořlavý odpad

Monitorování jedovatých, hořlavých plynů a požárů v•
petrochemickém průmyslu (doprava, skladování
plynů, rafinerie, chemické závody)

Detekce plamene

Termovizní kamery 
Video přenos 
Horká místa, vzplanutí

Požáry, monitorování incidentů, nebezpečný materiál,•
odvětrávání, pátrání a záchrana, hašení přírodních
požárů, pozorování požáru

Detekce tepla

Stacionární detekční systémy 
Kontrolní systémy a detektory plynu s montáží
na stěnu
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku

Monitorování jedovatých a hořlavých plynů v•
kotelnách, zkušebnách motorů a závodech na
biopalivo

Automatizovaný testovací systém
Jednoduché a inteligentní testování
Nabízí vysoký výkon jako samostatná jednotka nebo
jako integrované zařízení pro správu osobních
detekčních přístrojů

Testování v terénu, údržbářské dílny, vedoucí pracovníci•
mající na starosti ochranu zdraví a bezpečnost práce v
libovolném průmyslovém odvětví

Dýchací přístroje
(O₂ >21 vol % nebo <17 vol %)

Únikový filtr
Jednorázový únikový filtr, 5 minut
Jedovaté plyny a výpary (organické výpary,
rozpouštědla, anorganické plyny)

Laboratoře a závody, skladiště pro plyny nebo•
jedovaté kapaliny, přeprava jedovatých plynů
nebo kapalin, plynové systémy, vysokotlaké
ventily, chladicí zařízení

Úniková kukla
Úniková kukla, 15 minut
Kouř a plyny vzniklé při požárech (CO), 
částice

Záchranářské týmy při úniku z•
ohrožených oblastí, pro nemocnice,
domovy důchodců, hotely, kanceláře
nebo montážní haly

Vzduch pročišťující respirátory
(O₂ mezi 17 a 21 vol %)

Sebezáchranné přístroje na bázi chemicky vázaného kyslíku
Sebezáchranné přístroje, 20, 30 nebo 60 minut
Nedostatek kyslíku

Přeprava nebezpečných látek, jaderné elektrárny, sila, stavění a práce v tunelech, oblasti•
čističek vod, zpracování odpadu

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje pro nouzové úniky 
Nedostatek kyslíku

Na lodích nebo v průmyslových•
objektech

Únikový dýchací přístroj na
stlačený vzduch
Stlačený vzduch, stálý průtok,
únikový dýchací přístroj, 15 minut
Jedovaté plyny a výpary, nedostatek kyslíku,
částice

Urgentní únik z nebezpečných oblastí:•
lodě, chemické závody, rafinerie, čističky
vod 

Únik v závislosti na riziku
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Ochrana v práci
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Padající objekty, oheň, plameny, páry
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Stísněné prostory, detekce úniků, údržba nádrží,•
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Požáry, monitorování incidentů, nebezpečný materiál,•
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Jednoduché a inteligentní testování
Nabízí vysoký výkon jako samostatná jednotka nebo
jako integrované zařízení pro správu osobních
detekčních přístrojů
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(O₂ >21 vol % nebo <17 vol %)

Únikový filtr
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ohrožených oblastí, pro nemocnice,
domovy důchodců, hotely, kanceláře
nebo montážní haly

Vzduch pročišťující respirátory
(O₂ mezi 17 a 21 vol %)

Sebezáchranné přístroje na bázi chemicky vázaného kyslíku
Sebezáchranné přístroje, 20, 30 nebo 60 minut
Nedostatek kyslíku

Přeprava nebezpečných látek, jaderné elektrárny, sila, stavění a práce v tunelech, oblasti•
čističek vod, zpracování odpadu
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Stlačený vzduch, stálý průtok,
únikový dýchací přístroj, 15 minut
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Urgentní únik z nebezpečných oblastí:•
lodě, chemické závody, rafinerie, čističky
vod 

Únik v závislosti na riziku
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Hašení požáru v budovách, tunelech, lesích,•
dopravní nehody, záchranné akce v nebezpečném
prostředí

Aktivní/FM a pasivní chrániče sluchu
Klasické chrániče sluchu, chrániče sluchu s
montáží na přilby, pěnové ucpávky a ucpávky s
páskem
Hluk, Izolace

Vysokotlaké čištění, pískování, betonování, úprava silnic,•
používání přenosných elektrických, tepelných nebo
hydraulických zařízení, používání sbíječky, silniční stavby

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje na stlačený vzduch, hadicové systémy

Nedostatek kyslíku

Práce v stísněných prostorách, práce v extrémních•
teplotních podmínkách (studené prostory, pece, ...),
práce v kanálech, čištění nádrží a sil

Ochrana hlavy

Ochrana sluchu

Ochrana dýchání

Životní prostředí

Monitorování úniku chladicích směsí
IR fotoakustická technologie 
Chladicí kapaliny, výpary uhlovodíku 

Monitorování chladicích směsí ve studených•
skladech (studené potravinářské sklady a
klimatizační zařízení), v zkušebnách motorů

Detektory pro jeden a více plynů 
Speciálně vyvinuté pro průmyslové aplikace
Hořlavé plyny, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, NH₃, Cl₂, ClO₂, NO,
HCN, PH₃, CO₂, VOC

Stísněné prostory, detekce úniků, údržba nádrží,•
výkopy, výrobní procesy, emise, rafinérie, zpracování
odpadních vod...

Detekce plynu

Detektor plamene
Multi-IR nebo UV-IR detektor
Požáry plynu a uhlovodíku 

Monitorování a detekce plamene v leteckých•
hangárech, zásobárnách uhlovodíku, kontejnerech
plynu a tlakových stanicích 

Detekce plynu a požáru
SIL systémy a detektory plynu a požáru
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku, požáry paliva, hořlavý odpad

Monitorování jedovatých, hořlavých plynů a požárů v•
petrochemickém průmyslu (doprava, skladování
plynů, rafinerie, chemické závody)

Detekce plamene

Termovizní kamery 
Video přenos 
Horká místa, vzplanutí

Požáry, monitorování incidentů, nebezpečný materiál,•
odvětrávání, pátrání a záchrana, hašení přírodních
požárů, pozorování požáru

Detekce tepla

Stacionární detekční systémy 
Kontrolní systémy a detektory plynu s montáží
na stěnu
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku

Monitorování jedovatých a hořlavých plynů v•
kotelnách, zkušebnách motorů a závodech na
biopalivo

Automatizovaný testovací systém
Jednoduché a inteligentní testování
Nabízí vysoký výkon jako samostatná jednotka nebo
jako integrované zařízení pro správu osobních
detekčních přístrojů

Testování v terénu, údržbářské dílny, vedoucí pracovníci•
mající na starosti ochranu zdraví a bezpečnost práce v
libovolném průmyslovém odvětví

Dýchací přístroje
(O₂ >21 vol % nebo <17 vol %)

Únikový filtr
Jednorázový únikový filtr, 5 minut
Jedovaté plyny a výpary (organické výpary,
rozpouštědla, anorganické plyny)

Laboratoře a závody, skladiště pro plyny nebo•
jedovaté kapaliny, přeprava jedovatých plynů
nebo kapalin, plynové systémy, vysokotlaké
ventily, chladicí zařízení

Úniková kukla
Úniková kukla, 15 minut
Kouř a plyny vzniklé při požárech (CO), 
částice

Záchranářské týmy při úniku z•
ohrožených oblastí, pro nemocnice,
domovy důchodců, hotely, kanceláře
nebo montážní haly

Vzduch pročišťující respirátory
(O₂ mezi 17 a 21 vol %)

Sebezáchranné přístroje na bázi chemicky vázaného kyslíku
Sebezáchranné přístroje, 20, 30 nebo 60 minut
Nedostatek kyslíku

Přeprava nebezpečných látek, jaderné elektrárny, sila, stavění a práce v tunelech, oblasti•
čističek vod, zpracování odpadu

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje pro nouzové úniky 
Nedostatek kyslíku

Na lodích nebo v průmyslových•
objektech

Únikový dýchací přístroj na
stlačený vzduch
Stlačený vzduch, stálý průtok,
únikový dýchací přístroj, 15 minut
Jedovaté plyny a výpary, nedostatek kyslíku,
částice

Urgentní únik z nebezpečných oblastí:•
lodě, chemické závody, rafinerie, čističky
vod 

Únik v závislosti na riziku
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Detekce plynu

Ochranné a nedioptrické brýle 
Nárazy, částice, zrnka písku, kovové piliny,
ultrafialové záření, postříkání kapalinami nebo
kyselinami

Strojní zpracování, lakování, leštění, napínání,•
montáž, kontrola kvality, venkovní aktivity,
manipulace s nebezpečným materiálem

Ochrana zraku
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Detekce rizik

Ochranné prostředky proti pádům z
výšky
Ochranné prostředky proti pádům z výšky a
systémy pro zachycení pádu
Pády z výšek

Stísněné prostory, pátrací a záchranářské práce, přístup po•
laně, telekomunikace, ropný a plynárenský průmysl, větrná
energie, obecný průmysl

Ochrana proti pádu

Chrániče čela a obličejové štíty
Obličejové štíty na přilby nebo přizpůsobení
chráničů čela
Nárazy, potřísnění chemikáliemi, vysoké teploty,
zkratový oblouk, ultrafialové a infračervené záření

Manipulace s nebezpečnými materiály, broušení,•
řezání, lakování, údržba elektrických instalací

Ochrana obličeje

Ochrana v práci

Vzduch pročišťující respirátory (17% > O₂ > 21%)
Filtrační respirátory, polomasky a celoobličejové masky s částicovými, plynovými nebo kombinovanými
filtry, elektricky poháněné dýchací přístroje
Železný prach, dřevěný prach, azbest, křemičitý prach, rostlinolékařské produkty, páry, plyny a výpary 

Broušení, pískování, sekání, zametání, řezání, sáčkování zboží, strojní zpracování, sváření, tvrdé pájení, omítání,•
montáž izolace, farmaceutické, průmyslové procesy, prostředí s azbestem

Průmyslové přilby 
Systém ochrany hlavy a příslušenství
Padající objekty, nárazy, postříkání kapalinami,
elektrická rizika 

Používání zvedacích zařízení, manipulace s•
materiálem skladovaným na vysokých regálech,
práce s kabely, zemní práce ... 

Hasičské a záchranářské přilby
Multifunkční hasičské přilby 
Padající objekty, oheň, plameny, páry

Hašení požáru v budovách, tunelech, lesích,•
dopravní nehody, záchranné akce v nebezpečném
prostředí

Aktivní/FM a pasivní chrániče sluchu
Klasické chrániče sluchu, chrániče sluchu s
montáží na přilby, pěnové ucpávky a ucpávky s
páskem
Hluk, Izolace

Vysokotlaké čištění, pískování, betonování, úprava silnic,•
používání přenosných elektrických, tepelných nebo
hydraulických zařízení, používání sbíječky, silniční stavby

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje na stlačený vzduch, hadicové systémy

Nedostatek kyslíku

Práce v stísněných prostorách, práce v extrémních•
teplotních podmínkách (studené prostory, pece, ...),
práce v kanálech, čištění nádrží a sil

Ochrana hlavy

Ochrana sluchu

Ochrana dýchání

Životní prostředí

Monitorování úniku chladicích směsí
IR fotoakustická technologie 
Chladicí kapaliny, výpary uhlovodíku 

Monitorování chladicích směsí ve studených•
skladech (studené potravinářské sklady a
klimatizační zařízení), v zkušebnách motorů

Detektory pro jeden a více plynů 
Speciálně vyvinuté pro průmyslové aplikace
Hořlavé plyny, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, NH₃, Cl₂, ClO₂, NO,
HCN, PH₃, CO₂, VOC

Stísněné prostory, detekce úniků, údržba nádrží,•
výkopy, výrobní procesy, emise, rafinérie, zpracování
odpadních vod...

Detekce plynu

Detektor plamene
Multi-IR nebo UV-IR detektor
Požáry plynu a uhlovodíku 

Monitorování a detekce plamene v leteckých•
hangárech, zásobárnách uhlovodíku, kontejnerech
plynu a tlakových stanicích 

Detekce plynu a požáru
SIL systémy a detektory plynu a požáru
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku, požáry paliva, hořlavý odpad

Monitorování jedovatých, hořlavých plynů a požárů v•
petrochemickém průmyslu (doprava, skladování
plynů, rafinerie, chemické závody)

Detekce plamene

Termovizní kamery 
Video přenos 
Horká místa, vzplanutí

Požáry, monitorování incidentů, nebezpečný materiál,•
odvětrávání, pátrání a záchrana, hašení přírodních
požárů, pozorování požáru

Detekce tepla

Stacionární detekční systémy 
Kontrolní systémy a detektory plynu s montáží
na stěnu
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku

Monitorování jedovatých a hořlavých plynů v•
kotelnách, zkušebnách motorů a závodech na
biopalivo

Automatizovaný testovací systém
Jednoduché a inteligentní testování
Nabízí vysoký výkon jako samostatná jednotka nebo
jako integrované zařízení pro správu osobních
detekčních přístrojů

Testování v terénu, údržbářské dílny, vedoucí pracovníci•
mající na starosti ochranu zdraví a bezpečnost práce v
libovolném průmyslovém odvětví

Dýchací přístroje
(O₂ >21 vol % nebo <17 vol %)

Únikový filtr
Jednorázový únikový filtr, 5 minut
Jedovaté plyny a výpary (organické výpary,
rozpouštědla, anorganické plyny)

Laboratoře a závody, skladiště pro plyny nebo•
jedovaté kapaliny, přeprava jedovatých plynů
nebo kapalin, plynové systémy, vysokotlaké
ventily, chladicí zařízení

Úniková kukla
Úniková kukla, 15 minut
Kouř a plyny vzniklé při požárech (CO), 
částice

Záchranářské týmy při úniku z•
ohrožených oblastí, pro nemocnice,
domovy důchodců, hotely, kanceláře
nebo montážní haly

Vzduch pročišťující respirátory
(O₂ mezi 17 a 21 vol %)

Sebezáchranné přístroje na bázi chemicky vázaného kyslíku
Sebezáchranné přístroje, 20, 30 nebo 60 minut
Nedostatek kyslíku

Přeprava nebezpečných látek, jaderné elektrárny, sila, stavění a práce v tunelech, oblasti•
čističek vod, zpracování odpadu

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje pro nouzové úniky 
Nedostatek kyslíku

Na lodích nebo v průmyslových•
objektech

Únikový dýchací přístroj na
stlačený vzduch
Stlačený vzduch, stálý průtok,
únikový dýchací přístroj, 15 minut
Jedovaté plyny a výpary, nedostatek kyslíku,
částice

Urgentní únik z nebezpečných oblastí:•
lodě, chemické závody, rafinerie, čističky
vod 

Únik v závislosti na riziku
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Detekce plynu

Ochranné a nedioptrické brýle 
Nárazy, částice, zrnka písku, kovové piliny,
ultrafialové záření, postříkání kapalinami nebo
kyselinami

Strojní zpracování, lakování, leštění, napínání,•
montáž, kontrola kvality, venkovní aktivity,
manipulace s nebezpečným materiálem

Ochrana zraku
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Detekce rizik

Ochranné prostředky proti pádům z
výšky
Ochranné prostředky proti pádům z výšky a
systémy pro zachycení pádu
Pády z výšek

Stísněné prostory, pátrací a záchranářské práce, přístup po•
laně, telekomunikace, ropný a plynárenský průmysl, větrná
energie, obecný průmysl

Ochrana proti pádu

Chrániče čela a obličejové štíty
Obličejové štíty na přilby nebo přizpůsobení
chráničů čela
Nárazy, potřísnění chemikáliemi, vysoké teploty,
zkratový oblouk, ultrafialové a infračervené záření

Manipulace s nebezpečnými materiály, broušení,•
řezání, lakování, údržba elektrických instalací

Ochrana obličeje

Ochrana v práci

Vzduch pročišťující respirátory (17% > O₂ > 21%)
Filtrační respirátory, polomasky a celoobličejové masky s částicovými, plynovými nebo kombinovanými
filtry, elektricky poháněné dýchací přístroje
Železný prach, dřevěný prach, azbest, křemičitý prach, rostlinolékařské produkty, páry, plyny a výpary 

Broušení, pískování, sekání, zametání, řezání, sáčkování zboží, strojní zpracování, sváření, tvrdé pájení, omítání,•
montáž izolace, farmaceutické, průmyslové procesy, prostředí s azbestem

Průmyslové přilby 
Systém ochrany hlavy a příslušenství
Padající objekty, nárazy, postříkání kapalinami,
elektrická rizika 

Používání zvedacích zařízení, manipulace s•
materiálem skladovaným na vysokých regálech,
práce s kabely, zemní práce ... 

Hasičské a záchranářské přilby
Multifunkční hasičské přilby 
Padající objekty, oheň, plameny, páry

Hašení požáru v budovách, tunelech, lesích,•
dopravní nehody, záchranné akce v nebezpečném
prostředí

Aktivní/FM a pasivní chrániče sluchu
Klasické chrániče sluchu, chrániče sluchu s
montáží na přilby, pěnové ucpávky a ucpávky s
páskem
Hluk, Izolace

Vysokotlaké čištění, pískování, betonování, úprava silnic,•
používání přenosných elektrických, tepelných nebo
hydraulických zařízení, používání sbíječky, silniční stavby

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje na stlačený vzduch, hadicové systémy

Nedostatek kyslíku

Práce v stísněných prostorách, práce v extrémních•
teplotních podmínkách (studené prostory, pece, ...),
práce v kanálech, čištění nádrží a sil

Ochrana hlavy

Ochrana sluchu

Ochrana dýchání

Životní prostředí

Monitorování úniku chladicích směsí
IR fotoakustická technologie 
Chladicí kapaliny, výpary uhlovodíku 

Monitorování chladicích směsí ve studených•
skladech (studené potravinářské sklady a
klimatizační zařízení), v zkušebnách motorů

Detektory pro jeden a více plynů 
Speciálně vyvinuté pro průmyslové aplikace
Hořlavé plyny, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, NH₃, Cl₂, ClO₂, NO,
HCN, PH₃, CO₂, VOC

Stísněné prostory, detekce úniků, údržba nádrží,•
výkopy, výrobní procesy, emise, rafinérie, zpracování
odpadních vod...

Detekce plynu

Detektor plamene
Multi-IR nebo UV-IR detektor
Požáry plynu a uhlovodíku 

Monitorování a detekce plamene v leteckých•
hangárech, zásobárnách uhlovodíku, kontejnerech
plynu a tlakových stanicích 

Detekce plynu a požáru
SIL systémy a detektory plynu a požáru
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku, požáry paliva, hořlavý odpad

Monitorování jedovatých, hořlavých plynů a požárů v•
petrochemickém průmyslu (doprava, skladování
plynů, rafinerie, chemické závody)

Detekce plamene

Termovizní kamery 
Video přenos 
Horká místa, vzplanutí

Požáry, monitorování incidentů, nebezpečný materiál,•
odvětrávání, pátrání a záchrana, hašení přírodních
požárů, pozorování požáru

Detekce tepla

Stacionární detekční systémy 
Kontrolní systémy a detektory plynu s montáží
na stěnu
Hořlavé plyny, jedovaté plyny ( H₂S, CO, NH₃, Cl₂),
nedostatek kyslíku

Monitorování jedovatých a hořlavých plynů v•
kotelnách, zkušebnách motorů a závodech na
biopalivo

Automatizovaný testovací systém
Jednoduché a inteligentní testování
Nabízí vysoký výkon jako samostatná jednotka nebo
jako integrované zařízení pro správu osobních
detekčních přístrojů

Testování v terénu, údržbářské dílny, vedoucí pracovníci•
mající na starosti ochranu zdraví a bezpečnost práce v
libovolném průmyslovém odvětví

Dýchací přístroje
(O₂ >21 vol % nebo <17 vol %)

Únikový filtr
Jednorázový únikový filtr, 5 minut
Jedovaté plyny a výpary (organické výpary,
rozpouštědla, anorganické plyny)

Laboratoře a závody, skladiště pro plyny nebo•
jedovaté kapaliny, přeprava jedovatých plynů
nebo kapalin, plynové systémy, vysokotlaké
ventily, chladicí zařízení

Úniková kukla
Úniková kukla, 15 minut
Kouř a plyny vzniklé při požárech (CO), 
částice

Záchranářské týmy při úniku z•
ohrožených oblastí, pro nemocnice,
domovy důchodců, hotely, kanceláře
nebo montážní haly

Vzduch pročišťující respirátory
(O₂ mezi 17 a 21 vol %)

Sebezáchranné přístroje na bázi chemicky vázaného kyslíku
Sebezáchranné přístroje, 20, 30 nebo 60 minut
Nedostatek kyslíku

Přeprava nebezpečných látek, jaderné elektrárny, sila, stavění a práce v tunelech, oblasti•
čističek vod, zpracování odpadu

Dýchací přístroje 
Dýchací přístroje pro nouzové úniky 
Nedostatek kyslíku

Na lodích nebo v průmyslových•
objektech

Únikový dýchací přístroj na
stlačený vzduch
Stlačený vzduch, stálý průtok,
únikový dýchací přístroj, 15 minut
Jedovaté plyny a výpary, nedostatek kyslíku,
částice

Urgentní únik z nebezpečných oblastí:•
lodě, chemické závody, rafinerie, čističky
vod 

Únik v závislosti na riziku
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MSA – The Safety Company

Posláním MSA je i jasné porozumění potřebám a požadavkům
zákazníka v oblasti bezpečnosti práce. MSA věnuje značné zdroje do
výzkumu, který umožňuje pochopit specifické bezpečnostní požadavky
pro různorodou řadu trhů. 

Poskytovat nejlepší výrobky, servis a podporu na ochranu
zdraví a bezpečnosti lidí v pracovním prostředí, to je závazek
MSA. 

Protože každý život má smysl…

MSA Bezpečnostní řešení
pro průmysl

Důvěra a trvanlivost
Již více než 100 let usilujeme o ochranu života lidí ve snaze o zajištění jejich bezpečnosti a jsme proto známí jako The Safety Company.

Snažíme se poskytovat nejmodernější, inovativní řešení prostředků pro zajištění bezpečnosti, nejlepší ve své třídě, která jsou opatřena
integrovanými systémy a umožňují našim zákazníkům, aby se bezpečně vraceli ke svým rodinám a přátelům.

Každý den svěřují naši zákazníci svůj život do našich rukou. My jim na oplátku poskytujeme ochranu, které mohou důvěřovat, a jejich příběh se
stává našim příběhem. Ruku v ruce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom si tuto důvěru zasloužili.

Pro MSA má každý život svůj smysl

MSA – The Safety Company
S výrobními závody na 5 kontinentech, s více než 40 mezinárodními pobočkami a stovkami distribučních

partnerů po celém světě, nabízí společnost MSA jedinečnou řadu ochranných prostředků pro různá

průmyslová odvětví.

Dýchací přístroje
Vzduch pročišťující 
respirátory

Ochrana hlavy, zraku, 
obličeje, sluchu

Ochranné prostředky proti
pádům z výšky

Osobní detekční přístroje
Stacionární systémy pro
detekci plynu a plamene Termovizní kamery

Více než 100 let zkušeností v oblasti bezpečnostních řešení udělalo z MSA moderní a prozíravou

společnost, která pomáhá chránit lidi, zařízení a prostředí. 

MSA je předním dodavatelem inovačních a kvalitních výrobků na
ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků v různých průmyslových
odvětvích:

stavebnictví•
železárny a ocelárny•
úprava pitné vody •
elektrotechnika a práce ve výškách •
chemický průmysl •
petrochemický a ropný průmysl •
výroba a zpracování•

Ochrana Detekce Únik
Ochrana lidí v práci

• Nárazy 

• Hluk

• Plyny a výpary

• Úlomky kovů

• Částice

• Záření

• Pády z výšky

Detekce pro zabránění

katastrof 

• Jedovaté plyny

• Hořlavé plyny a výpary

• Kyslík

• Teplo

Únik z nouzových situací

• Jedovaté plyny a výpary

• Částice 

• Páry

• Nedostatek kyslíku

Česká Republika
Argentinska 38
170 00 Prague 7
Phone +420 241 440537
Fax +420 241 440537
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