
PRODUCT GROUP

Teljesálarcok és félálarcok

Advantage sorozat

Az MSA légzésvédelem területén szerzett
tapasztalata kiválóan érvényre jut
teljesálarcokból és félálarcokból álló
termékválasztékában. A kényelem és a
minőség, a hasznos tartozékok és a szűrők
hihetetlenül széles választéka minden
kihívásnak megfelel.

Az Advantage sorozat használható
szűrőkkel és ventilátoros szűrős légzésvédő
készülékekkel, továbbá olyan termékek
teljes skáláját tartalmazza, amelyek
megfelelnek a felhasználók
megbízhatósággal, biztonsággal és
kényelemmel kapcsolatos legmagasabb
szintű elvárásainak. 
A teljesálarcok és félálarcok tervezése az
ügyfelek körében végzett, a felhasználói
véleményeket tükröző felmérés elemzésén
alapul, továbbá a könnyű használat és
karbantartás vonatkozásában elérte a
legmagasabb szintet. 
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Advantage 3000 sorozat

Az Advantage 3000 teljesálarc sorozat védelmet és páratlan kényelmet nyújt. 
A hipoallergén szilikonból készült puha belső álarc nyomásmentes illeszkedést
biztosít. A nagy, optikailag korrigált lencsék tiszta, tökéletes látást tesznek lehetővé,
míg a szürke-kék szín esztétikus megjelenést kölcsönöz az álarcnak. 

Ahhoz, hogy megfeleljen a légzésvédő felszerelésekre vonatkozó összes
követelménynek, az Advantage 3000 kétféle változatban és változatonként három
különböző méretben kapható. Válasszon a bajonett csatlakozóval felszerelt
Advantage 3200 és az EN 148 szabvány szerinti menetes csatlakozóval felszerelt
Advantage 3100 között. 

Az Advantage 3000 felvétele hihetetlenül gyors, egyszerű, továbbá elkerülhető a
fájdalmas hajhúzás. A szabadalmazott Advantage fejpánt tökéletes illeszkedést
biztosít az álarcnak. 

Illessze az állát a belső álarcba

Szorítsa meg a két alsó pántot

Húzza át a fejpántot a feje felett

Felvétel

Tulajdonságok Előnyök 
Innovatív Advantage pánt Egyszerű fel- és levétel; nincs fájdalom a hajhúzás

miatt 
Kiválóan kényelmes viselet

Puha és nagy hipoallergén Nyomásmentes és biztonságos illeszkedés
3 méretben kapható Tökéletesen illeszkedik a különböző arcformákhoz

Optimális védelem
Panorámás látómezejű lencsék Zavartalan látótér 
Gyors össze- és szétszerelés Könnyen tisztítható 
Egy kialakítás – két változat Csökkennek a teszt- és oktatási költségek 

Költséghatékonyság
(ikerszűrős és egy-szűrős csatlakozás)
A bajonettzáras szűrők az  Készletgazdálkodás ésszerűsítése
Advantage 420 és 200 LS termékekkel 
is használhatók
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Advantage 400 sorozat

Az innovatív Advantage 400 félálarc kivételes kényelme és kifinomult kialakítása
miatt kiemelkedő. 

A szabadalomra bejelentett egyhurkos fejpánt egyedülálló a piacon. Intuitív
használatot, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosít a felhasználóknak. 
A készenléti opció segítségével az álarc a biztonsági felszerelések (például sisak,
hallásvédő vagy szemüveg) levétele nélkül eltávolítható az arcról. A félálarc a mellkas
előtt hordható a következő használatig. Rögzítéssel a pánt beállítható a megfelelő
illeszkedéshez. További beállítások nélkül újra használható. 

Az egyrészes MultiFlex álarctest puha és fröccsöntött szilikonból és erős műanyagból
készül. Ez az egyedülálló kombináció kiváló tartósságot és rendkívüli stabilitást nyújt
a félálarcnak viselés közben, a kényelem megőrzése mellett. 

Az Advantage 400 kapható egymenetes EN 148-1 csatlakozóval (Advantage 410)
vagy bajonett MSA iker-csatlakozással (Advantage 420). Az MSA mindkét
változathoz mindenféle tevékenységhez alkalmas, különböző szűrők széles
választékát kínálja. 

Helyezze a fejére a hevedert 

Zárja a nyakpántok csatjait, 
és húzza meg egyformán
mindkét pántot 

Felvétel

Húzza le az első pántot,
és zárja a kart
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Tulajdonságok Előnyök 
Egyedülálló fejpánt Könnyebben fel- és levehető 
Készenléti opció A felhasználó eltávolíthatja a félálarcot, és

biztonságosan a mellkasa előtt hordhatja a
fejvédő viselése közben 

Egyszerűség
Rögzítési lehetőség A felhasználónak fix méretet biztosít (az álarc

további beállítások nélkül ismét használható) 
Innovatív kar Gyors és könnyű váltás a készenléti és a rögzített

állapot között 
Lapos egyhurkos fejpánt Fejvédő használata esetén nem nehezedik

nyomás a fejre az egyes pontokon 
Többféle arctípus számára alkalmas Arctípusok széles köréhez illeszkedik 
illesztőfelület a világ minden táján 

Komfort
Széles pántok Minimális csavarodás és a tarkóba való

bevágódás 
Állcsésze beépített leeresztő lyukkal Csökkenti a félálarc elcsúszását a meleg és

nedves körülmények között 
Egyrészes álarctest puha, fröccsöntött Kiváló stabilitást biztosít a felhasználó arcán, 
szilikonból és merev műanyagból és megakadályozza többszörös szivárgási helyek

kialakulását 
Texturált félálarc illeszkedőfelület Megtartja az archoz való jó illeszkedést 

Biztonság
Nincs laza vagy lógó pánt Jobb látási viszonyokat biztosít 
Lefelé mutató kilélegző szelep Megelőzi a párakicsapódást a kilégzett, nedves

levegőből, és csökkenti szemüveglencse
párásodását 

Alacsony profilú kialakítás Más egyéni védőeszközzel együtt is kiválóan
használható 

Állítható fejpánt és 3 félálarc méret Tökéletes illeszkedést biztosít a különböző
fejméretekhez és arckontúrokhoz Rugalmasság

Készenléti és hordási pozíció opció Az álarc személyre beállítható 
Egyszeres (410) és iker- (420) szűrős változat Az egyéni igényeknek megfelelően választható ki

a modell 
Csupán 3 fő komponens Nagy mértékben megkönnyíti a tisztítást és a

karbantartást
Kiváló minőségű szilikon Rendkívüli tartósságot biztosít 

Költséghatékonyság
A meglévő MSA szűrők használata Minimálisra csökkenti a készletet 
Két változat – egy álarctest Csökkenti a teszt- és oktatási költségeket 
(iker és egyszeres csatlakozás)
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Advantage 200 LS

Félálarc-arc illeszkedés Anthrocurve

Tulajdonságok Előnyök 
Rendkívül kényelmes viselet Kiegyensúlyozott, könnyű álarctest Nyomásmentes illeszkedés 

MultiFlex (puha illeszkedő felület A félálarc kiválóan illeszkedik az 
erős álarctesttel) archoz 

Optimális védelem
Anthrocurve előre formázott Tökéletesen illeszkedik a különböző 
félálarc illeszkedés és állítható fejpánt arcformákhoz 
Kevés karbantartást igénylő kialakítás Könnyű tisztítás 
Szűrők széles választéka Többféle alkalmazáshoz megfelelő 

Költséghatékonyság
A bajonettzáras szűrők használhatók az A készletgazdálkodás ésszerűsítése 
Advantage 3200 és 420 modellekkel is 

Az Advantage 200 LS kényelmes, hatásos és gazdaságos félálarc. Ideális olyan
alkalmazásokhoz, ahol a dolgozók különféle munkahelyi kockázatoknak vannak
kitéve, például magas füstgáz-koncentráció, ködök és gázok. 

A szabadalmazott MultiFlex rendszerrel az Advantage 200 LS maximális védelmet és
rendkívül kényelmes viseletet nyújt. A gumi és a műanyag puha, rugalmas
kombinációja személyre beállítható és nyomásmentes illeszkedést biztosít, ezáltal
azonnal alkalmazkodik a viselő egyedi arcformájához.

Az Advantage 200 LS három méretben kapható, valamint teljes körű és exkluzív
szűrőprogrammal véd a káros részecskék és/vagy gázok ellen. 



Magas hőmérsékletű
környezet
▪ Acélkohók
▪ Öntödék
▪ Üvegházak
▪ Kokszoló kemencék
▪ Zsákolás

Hegesztés
▪ Védőgázas hegesztés, 

pl. krómacél
▪ Láng- és ívhegesztés, 

pl szénacélok
▪ Kemény forrasztás
▪ Lágy forrasztás
▪ Fémek öntése 

Vegyipari kockázatok
▪ Vegyianyag-gyártás
▪ Merítési/festési műveletek
▪ Mintavételezés 



Extrém hideg környezet
▪ Fúrótornyok
▪ Építőipar
▪ Vasúti javítás
▪ Sarkvidéki időjárás 

Festés
▪ Hídjavítás
▪ Építőipari festés
▪ Bevonatok
▪ Vegyi burkolatok 
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Légzésvédő szűrők

Advantage szűrők, TabTec® és FLEXIfilter 
Az Advantage szűrők termékválasztéka teljes körű, részecskeszűrőt, vegyi és
kombinált szűrőbetéteket tartalmaz, amelyek a legkönnyebb és legjobb
teljesítményű szűrést biztosítják. 

A szabadalmazott TabTec szűrőtechnológia lehetővé teszi a csúcsteljesítményű
szűrők tervezését, amelyek csak minimális burkolatot igényelnek. 

Rendkívül vékony kialakításának köszönhetően az MSA FLEXIfilter a hagyományos
részecskeszűrők kiváló alternatívája. P2 vagy P3 szűrési teljesítménnyel is kaphatók,
valamint egy réteget tartalmaznak a kellemetlen szagok ellen (OR) amely védelmet
nyújt az ózonnal szemben is. 

Mind a háromféle szűrő választéka  az Advantage 3200, az Advantage 200 LS és az 
Advantage 420 modellekkel is használható. 

Szabványos menetes szűrők 
A legnagyobb tapasztalatnak és know-how-nak, valamint a piac egyik legszélesebb-
körű kínálatának köszönhetőn az MSA szűrők a legkeresettebbek valamennyi iparág
felhasználói körében. 

A nagy teljesítményű P3 PlexTec részecskeszűrő és az összes kombinált szűrő az MSA
PlexTec szűrőközegét használja. A jelentősen megnövekedett szűrőfelület csökkenti a
légzési ellenállást, kissé kiegyensúlyozottabb légzést tesz lehetővé, és a szűrőház is
kisebb méretű. 

Az MSA 9X sorozatú gáz- és kombinált szűrők teljes mértékben megfelelnek a REACH
szabályozásnak, nem tartalmaznak egyetlen, az európai szabályozásokban felsorolt
mérgező anyagot sem. 

A szabványos menetes szűrők használhatók az Advantage 3100 és az Advantage 410
modellekkel.

A szabványos menetes szűrőkkel kapcsolatos részletes információért tanulmányozza
a 05-100.2. prospektust. 

Advantage 410 P3 PlexTec szűrővel

Advantage 3200 TabTec és FLEXIfilter
szűrőkkel 



9www.MSAsafety.com

Légzésvédő szűrők

Advantage szűrők 
EN 143, EN 14387 

430375 P3 R Nagy hatékonyságú porszűrő betét (pár) 

430371 A2 vegyi szűrőbetét (pár) 

430373 A2B2E1K1 vegyi szűrőbetét (pár) 

430372 A2P3 R kombinált szűrőbetét (pár) 

430374 A2B2E1K1P3 R kombinált szűrőbetét (pár) 

10011347 P2 R előszűrők (10 pár) és 2 adapter 

TabTec szűrők 
EN 14387 

10030510 A1 TabTec gázszűrők (pár) 

10030511 A2 TabTec gázszűrők (pár) 

10038476 A2B2E1K1 TabTec gázszűrők (pár) 

10030514 Adapter a TabTec®/FLEXIfilter kombinációhoz (pár) 

FLEXIfilter 
EN 143 

10027699 P2 R FLEXIfilter (5 pár) 

10027639 P3 R FLEXIfilter (5 pár) 

10027697 P3 R FLEXIfilter OR (5 pár) 
R = Újra felhasználható az EN143:2000/A1:2006 szerint 
OR = szageltávolítás 

Szabványos menetes szűrők 
EN 143, EN 14387 

10094376 P3 PlexTec részecskeszűrő (10-es csomag)

10115187 90 A gázszűrő 

10098113 90 AB gázszűrő 

10098114 90 ABEK gázszűrő 

10098112 90 ABEK2 gázszűrő 

10108408 90 AX gázszűrő 

10115349 90 E gázszűrő 

10115320 90 K gázszűrő 

10115188 92 A/St P2 kombinált szűrő 

10097994 92 AB/St P2 kombinált szűrő 

10097995 92 ABEK/St P2 kombinált szűrő 

10097996 92 ABEK2/St P2 kombinált szűrő 

10115189 93 A/St P3 kombinált szűrő 

10097993 93 AB/St P3 kombinált szűrő 

10097231 93 ABEK Hg/St P3 kombinált szűrő 

10097232 93 ABEK2 Hg/St P3 kombinált szűrő

10108409 93 AX/St P3 kombinált szűrő 

10115190 93 K/St P3 kombinált szűrő 

10115201 93 Hg/St P3 kombinált szűrő 

10115315 ABEK CO NO Hg/St P3 kombinált szűrő 

10115314 CO NO/St P3 kombinált szűrő
R = Újra felhasználható az EN143:2000/A1:2006 szerint 
Megjegyzés: A szűrő tömeghatára az Advantage 410 esetében = 300 g

Rendelési információ 



Teljesálarcok és félálarcok

Advantage 3100, EN 136 
egy-szűrős, menetes EN 148-1 csatlakozóval 

10027724 Advantage 3111, S 

10027723 Advantage 3121, M 

10027725 Advantage 3131, L 

10042664 Advantage 3112, S 

10042730 Advantage 3122, M 

10042731 Advantage 3132, L 

Advantage 3200, EN 136 
MSA bajonettcsatlakozással, ikerszűrős 

10027727 Advantage 3211, S 

10027726 Advantage 3221, M 

10027728 Advantage 3231, L 

10042732 Advantage 3212, S 

10042733 Advantage 3222, M 

10042734 Advantage 3232, L 
Az Advantage 3000 kiválasztása könnyebb, ha a négyjegyű verziószámát
használja. 
1) 3 = 3000-es termékvonal 
2) 1 vagy 2 = EN menetes vagy bajonett csatlakozó 
3) 1 vagy 2 vagy 3 = kicsi vagy közepes vagy nagy 
4) 1 vagy 2 = Advantage pánt vagy Advantage pánt szilikon pánttal

Advantage 410, EN 140 
egy-szűrős, menetes EN 148-1 csatlakozóval 

10102276 Advantage 410, kicsi 

10102277 Advantage 410, közepes 

10102278 Advantage 410, nagy 

Advantage 420, EN 140 
MSA bajonettcsatlakozással, ikerszűrős 

10102273 Advantage 420, kicsi 

10102274 Advantage 420, közepes 

10102275 Advantage 420, nagy 
Az egyszeres szűrő tömege nem haladhatja meg a 300 g-ot az Advantage 410
használatakor 

Advantage 200 LS, EN 140 

430357 Advantage 200 LS, kicsi

430356 Advantage 200 LS, közepes

430358 Advantage 200 LS, nagy

Tartozékok 

10026179 Advantage 3000 tartó

10016038 Tok az Advantage 200 LS-hez

D2055765 MSA fertőtlenítő 90, 2 liter

D2055766 MSA fertőtlenítő 90, 6 liter

D6063705 MSA szivárgásteszt-készlet

10017835 Advantage adapterek (szivárgásteszthez)

10032100 Hordheveder

10037238 Előtétlencse, színezetlen (10 darab)

10037237 Előtétlencse, színezett (10 darab)

10037282 Szemüvegkészlet

10042663 Advantage heveder szilikon pánttal

Advantage 3000 tartó

Tok az Advantage 200
LS-hez

Rendelési információ 

MSA Hungária Biztonságtechnika Kft
1143 Budapest, Francia út 10. 
Magyarország
Tel. +36 (1) 251 3488
Fax +36 (1) 251 4651
E-mail info@msa.hu 

Viszonteladó partnerünk

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
ID 05-517.2 HU/05

MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1558
E-mail contact@msa-europe.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@msanet.comwww.MSAsafety.com


