
MSA Solutions for Industry



Nhiệm vụ quan trọng nhất của MSA và TVPE là hiểu 
rõ về nhu cầu của khách hàng và các yêu cầu về an 
toàn cụ thể trong từng lĩnh vực.  Chúng tôi có thể 
phát triển các giải pháp phù hợp và đảm bảo khả 
năng tương thích nhằm nâng cao tính an toàn khi 
làm việc của người lao động.

Đặc biệt là các khu vực cần bảo vệ như đầu và bảo 
vệ hô hấp đồng thời phát hiện khí độc giúp người 
lao động kịp thời phản ứng trước các tình huống 
nguy hiểm.

Với kinh nghiệm dày dặn và hợp tác cùng nhiều đối 
tác lớn trên thế giới trong các ngành công nghiệp, 
tiện ích, viễn thông, ogp, hóa chất, xây dựng... MSA 
là đơn vị hàng đầu trong lính vực bảo hộ an toàn lao 
động.

• Utilities
• OGPC
• Construction
• Working at Height 
• Confined Space Entry
• General Industry

MSA - Công ty an toàn
MSA là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về hệ thống các sản 
phẩm an toàn chất lượng cao, bảo vệ an toàn lao động  trên 
toàn thế giới. 

Với các hoạt động sản xuất trải dài, trong đó có hơn 40 địa 
điểm trên toàn thế giới,  MSA  phục  vụ  khách hàng  trong 
hơn 140 quốc gia. Các sản phẩm của MSA đáp ứng tốt các 
tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 

Tân Việt Phát Equipment hiện đang là đại diện tại Việt 
Nam của MSA đưa ra giải pháp an toàn cho đúng nơi, đúng
 lúc, được hỗ trợ bởi những nhân viên có kỹ năng cao ở các 
văn phòng trên toàn quốc. 

Giải pháp An toàn Tích hợp cho các ngành Công nghiệp 
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Những nguy cơ mà người làm việc ở trên cao phải đối mặt mỗi 
ngày là rất lớn. Vì vậy công tác đảm bảo an toàn luôn được đặt 
lên đầu. Các thiết bị an toàn phù hợp: 

• Dây đai an toàn V-FORM+, thiết bị cứu hộ cá
nhân PRD, tời V-TEC 6m SRL, MSA Latchways 
Engineered Systems

• Mũ bảo hộ V-Gard H1 Trivent
• Kính bảo hộ Altimeter spectacle

Bảo vệ đầy đủ, an toàn cho các công nhân xây 
dựng theo đúng tiêu chuẩn ngành:

• Bảo vệ chống rơi gồm dây đai V-FORM , Lanyards, 
V-EDGE PFLs and SRLs, hệ thống MSA Latchways 
Engineered 

• Bảo vệ đầu: Mũ V-Gard 930 tích hợp kính bảo hộ
hoặc mũ tiêu chuẩn V-Gard cùng với bộ dụng cụ
Visors & Accessories

• Bảo vệ tai, chống tiếng ồn như tai nghe left/RIGHT
• Bảo vệ đường hô hấp: mặt nạ Advantage 420 h, 

khẩu trang dùng một lần Affinity
• Máy dò khí cầm tay ALTAIR 2X hoặc ALTAIR 4XR
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Giải pháp cho công việc trên cao

Giải pháp trong xây dựng



Giải pháp Ngành Điện

Là một ngành đặc thù khi công nhân phải làm 
việc tại các không gian hạn chế như hố gas, 
cống, ống nước. Các sản phẩm phù hợp:

• Bảo vệ chống rơi: Bộ dụng cụ tiến cận không
gian hạn chế MSA Confined Space Entry Kit, 
dây đai V-FORM, tời V-TEC SRL, thanh Spreader

• Mũ bảo hộ V-Gard H1 Novent 
• Bảo vệ hô hấp: máy thở thời gian ngắn SCBA 

PremAire Combination Mini
• Máy đo khí cầm tay ALTAIR 5X hoặc thiết bị

giám sát ALTAIR io360

Ngành điện là ngành luôn tiềm ẩn các mối nguy 
cơ cao, công nhân luôn phải được đảm bảo an 
toàn mọi lúc. Các sản phẩm phù hợp:

• Dây đai an toàn V-FIT, thiết bị cứu hộ cá nhân PRD 
Personal Rescue Device, MSA Latchways Engineered 
Systems

• Mũ bảo hộ V-Gard 950 kèm theo hệ thống đèn
pin, V-Gard Supreme Liner

• Máy đo khí cầm tay ALTAIR 4XR, GALAXY GX2 
Automated Test system 

Giải pháp cho Ngành công nhiệp Nước thải
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Thiết bị bảo vệ chống rơi đặc biệt 

• Tập trung tối đa vào công việc,
không bị phân tán bởi các vấn đề
về an toàn

• Đem lại sự thoải mái và tiện lợi
nhờ thiết kế vừa vặn, thông
minh. Thiết kế theo khung mẫu
thể thao, linh hoạt

• Miếng đệm vai nhẹ giúp loại bỏ
các điểm áp lực tránh mỏi nhức.

• Nhiều tùy chọn về chiều dài của tời
- 1.8m và 3m PFL hoặc 6m SRL - 1.8m 
to 15m

• Công nghệ hấp thụ năng lượng
hướng tâm lò xo không yêu cầu
hiệu chuẩn hoặc điều chỉnh

• Các bộ dụng cụ hoàn chỉnh được
thiết kế cho nhiều ứng dụng
không gian hạn chế khác nhau

• Rugged Winch and Rescuer cho
phép người dùng trèo lên hoặc
xuống một nơi an toàn

• Bộ công cụ này dễ lắp đặt, sử dụng

Thiết bị cứu hộ cá nhân Latchways®

• Trong trường hợp rơi, Latchways
PRD® giảm đáng kể thời gian cứu
hộ

• Thiết bị nhẹ và đơn giản được tích
hợp với hệ thống dây nịt toàn thân

• Được thiết kế để tự cứu hộ, nó nhẹ
nhàng hạ thấp người sử dụng
trong một phạm vi có kiểm soát

• Hệ thống cải tiến; với các giải
pháp cho các ứng dụng ngang,
dọc và trên cao

• Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật
theo yêu cầu của khách hàng,
kiến trúc sư, nhà thầu và người
chỉ định

• Giảm tải trong trường hợp rơi,
bảo vệ cấu trúc

• Phạm vi rộng của SRLs từ 6-40m
bao gồm các phiên bản kín được
thiết kế để sử dụng trong môi
trường khắc nghiệt

• Tời chuyên dụng cho các công
việc hàn hoặc có nguy cơ cháy nổ
và rủi ro chớp hồ quang

Latchways Engineered Systems Latchways Sealed SRLs

Dây đai V-Series V-Series SRL and PFL Thiết bị nhập không gian hẹp
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• V-Gard, 100+ triệu sản phẩm được
bán trên toàn thế giới

• Thiết kế chữ “V” đặc biệt - thiết kế
được thế giới công nhận về sự
thoải mái, chất lượng và độ bền

• Có đầy đủ các mẫu mũ bảo hiểm
cho mọi nhu cầu và môi trường
làm việc, bao gồm mũ bảo hiểm
leo núi V-Gard H1

• Hệ thống Mũ bảo hiểm Cao cấp
tích hợp bảo vệ mắt hoặc mặt

• Các tính năng sáng tạo được phát
triển với sự tham gia của hơn 300
người thử nghiệm

• Điều chỉnh thông minh và mút
cao su cố định sáng tạo, tất cả các
kính hiệu chỉnh đều vừa vặn.

• Nhiều tùy chọn và phụ kiện - được
tích hợp với mũ bảo hiểm

• Nhiều loại hoặc tấm che mặt, bịt
tai, chinstraps, tấm lót, v.v. để phù
hợp với tất cả các ứng dụng công
nghiệp

• Dịch vụ in logo chuyên nghiệp, lên
đến 9 màu vỏ và dán phản quang

SCBA innovations

• M1 SCBA tích hợp tất cả các tính
năng SCBA hiện đại vào một thiết
bị nhỏ gọn và dễ vận hành với cải
tiến công thái học

• Mặt nạ toàn mặt G1 đặt ra các tiêu
chuẩn mới về sự thoải mái khi đeo
và hít thở, Tai nghe C1 tùy chọn
cung cấp khả năng giao tiếp hiện
đại

• Thiết bị giám sát tích hợp
SingleLine SCOUT kết hợp công
nghệ ống SingleLine với ống góp
đa năng, cảm biến bất động và
thiết bị PASS dễ sử dụng

• Đa năng - tùy thuộc vào loại ứng
dụng, có nhiều tùy chọn.

• Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp
bằng khí nén (EN 402) cung cấp
cho người dùng khả năng bảo vệ
hô hấp trong khi thoát khỏi môi
trường độc hại

• Mặc bộ đồ bảo hộ nhanh chóng và
cải thiện sự thoải mái cho các công
việc thời gian dài hoặc thoát hiểm

• Mặt nạ toàn mặt như dòng
Advantage 3000 mang lại sự bảo
vệ và thoải mái vượt trội

• Nhiều loại bộ lọc, bộ lọc hạt hoặc
bộ lọc kết hợp hoặc thiết kế kiểu
lưỡi lê hoặc sợi tiêu chuẩn EN 148

Airline/Escape devices Air Puryfing respirators

V-Gard Line V-Gard 900 Series The V-Gard System

Bảo vệ đường hô hấp

Bảo vệ đầu
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• Giới thiệu Công nghệ Xung XCell -
thử nghiệm va đập độc lập đầu tiên
loại bỏ việc hiệu chuẩn bằng chai
khí (chỉ ALTAIR 2XP)

• Phạm vi cảm biến XCell độc hại
rộng

• Độ bền cao - Test 4 khí nhanh nhất
trong các dòng sản phẩm trên thị
trường.

• Chi phí sở hữu thấp - Được bảo
hành 4 năm

• Được trang bị cảm biến MSA XCell
phản ứng nhanh

• Máy bơm khí được tích hợp cung
cấp dòng khí nhất quán và loại bỏ
cản trở từ các bộ phận gắn bên
ngoài

• Có khả năng đo đồng thời 6 loại khí 
bao gồm cảm biến PID để phát 
hiện VOC

• Vỏ chắc chắn mang lại độ bền vượt
trội

ALTAIR io360

• Giám sát khu vực kết hợp thiết lập
đơn giản của các thiết bị thông
minh, đồng thời cho phép giám sát
cục bộ hoặc từ xa các khu vực nguy
hiểm

• Tuổi thọ pin cực dài giúp tập trung
và ít phải sạc hơn

• Độ bền IP68 và cảm biến XCell tốt
nhất trong các dòng

• Dễ sử dụng - Thiết lập dễ dàng, sử 
dụng đơn giản với kiểm tra va đập 
không cần chạm và hiệu chuẩn 
trong khi màn hình cảm ứng màu tại 
giá thử nâng cao trải nghiệm người 
dùng 

• An toàn chủ động - Thiết lập khí
hiệu chuẩn tự động RFID, cảnh báo
trạng thái và truy xuất nguồn gốc

• Chi phí sở hữu - Tổng kiểm tra
nhanh hơn lên đến 10 máy dò khí
ALTAIR đồng thời và giảm tiêu thụ
khí hiệu chuẩn

• Chuyển đổi chương trình phát hiện
khí của bạn thành một nền tảng an
toàn. Tăng cường phần cứng MSA
của bạn với các dịch vụ Lưới io an
toàn

• Grid Fleet Manager - chủ động theo
dõi và giám sát trạng thái của máy
dò khí, trạm kiểm tra và thực hiện
các quy trình vận hành tiêu chuẩn
hiệu quả hơn

• Grid Live Monitor -  thời gian thực,
theo dõi từ xa và giám sát công
nhân sử dụng máy dò multigas hoặc
giám sát khu vực

Galaxy GX2 Safety io Grid services

ALTAIR 2X ALTAIR 4XR ALTAIR 5X/5XPID
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Thiết bị đo khí cầm tay
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