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[Cilindro]

O cilindro oferece autonomia de 10 minutos e pode ser fornecido nas 

seguintes versões:

• Alumínio

• Fibra de Carbono

Nota: este folheto contém informações gerais sobre os produtos 
de comercialização da MSA. Os equipamentos somente devem 
ser usados por pessoal treinado, com pleno conhecimento de 
usos , aplicações e limitações. As instruções que acompanham os 
equipamentos devem ser lidas e observadas. Para mais detalhes, 
consulte a MSA do Brasil.
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[Utilização]

A bolsa para transporte pode ser carregada no ombro ou na 

cintura, permitindo ao usuário maior flexibilidade ao ingressar 

em ambientes potencialmente contaminados.

Durante a utilização, a Máscara TransAire® 10 fornece um 

fluxo constante de ar respirável  ao capuz com velocidade de 

escoamento de 40 litros por minuto.

[Capuz]

O capuz de ampla visão produzido em material uretano apresenta 

alta resistência, maleabilidade e ótima transparência. Possui um 

abafador de ruídos acoplado na entrada de ar, proporcionando 

maior conforto ao usuário durante a utilização. Um elástico auto-

ajustável para o pescoço permite a vedação durante a utilização em 

ambientes contaminados por gases ou vapores tóxicos.

[Manômetro]

O manômetro refletivo é de alta resistência e apresenta design que 

proporciona facilidade na leitura da pressão interna do cilindro, per-

mitindo ao usuário o controle do fluxo de ar com facilidade de acordo 

com a conveniência, mesmo em ambientes com alto grau de pericu-

losidade e/ou dificuldade.

[Características e Benefícios]

• Operação simples e rápida em situações de emergência;

• Bolsa de transporte em poliamida resistente ao desgaste e     

   abrasão;

• Capuz em uretano de alta transparência resistente a baixas   

   temperaturas; 

• Leveza proporcionada pelo cilindro de Fibra de Carbono ou   

   Alumínio;

• Capacidade para oferecer até 10 minutos de ar respirável; 

• Permite utilização com barba, óculos, etc.

Máscara de Escape 
TransAire  10
A Máscara de Fuga MSA TransAire® 10 é um respirador de adução 

de ar comprimido, com fluxo constante para ser utilizado em 

situações nas quais o ambiente for  repentinamente contaminado 

por gases, vapores tóxicos ou venha a se tornar deficiente de 

oxigênio.

O equipamento é composto por um capuz, cilindro, mangueira 

de baixa pressão, regulador de pressão e bolsa para transporte.

[Regulador de Pressão]

O regulador de pressão possui manípulo de fácil manuseio, 

permitindo que o usuário libere a vazão de ar do cilindro para o capuz 

com fluxo constante de 40 litros por minuto.

TransAire 10
Código

Cilindro Peso
 aproximado s/ar CA

Material Pressão Volume

218473 Alumínio 200 BAR 2.2  litros 4.5 KG
25.431

218474 Fibra de Carbono 200 BAR 2.2  litros 3.0 KG
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