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Compressores de Média e Baixa Pressão MSA
[Ideal para Trabalho em Espaço Confinado]

Im
agens Ilustrativas



Nota: Este folheto contém informações gerais sobre 
a linha de Compressores de Média e Baixa Pressão 
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. PAIXÃO POR SEGURANÇA
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Compressores de Média  
e Baixa Pressão MSA

[Características]

[Componentes]
• Filtro de ar de admissão de alta eficiência;
• Válvula de segurança entre etapas;
• Válvula de segurança de pressão final;
• Válvula de retenção da entrada do acumulador;
•  Acumulador de 46 Litros;
•  Manômetro final e manifold com 3 ou mais saídas -  
 sob consulta;
•  Regulador de pressão para linha de ar (narguile);
•  Válvula piloto pneumática de controle de capacidade;
•  Rodas para transporte;
•  Caixa de segurança para partida elétrica.

Ideais para trabalho em espaço confinados, 
ambientes indústriais (IPVS) e bombeiros em 
serviços de resgate.

• Equipamento de fácil transporte (portátil);
• Grande capacidade de carga;
• Baixa velocidade de rotação;
• Disponível com motor elétrico/à gasolina;
• Sistema de filtragem, com elementos de fácil troca  
 (filtro coalescente e filtro de carvão ativado);
•  Duas opções de pressão máxima: 7 BAR e 30 BAR;
•  Lubrificação forçada.

[Benefícios]

[Opcionais]
• Horímetro (somente na versão elétrica);
• Painel elétrico com luzes indicadoras e alarme;
• Detector de gases com “stop” automático: exemplo CO e H2S;
• Filtro especial para alta capacidade.

Código Modelo
Capacidade

Efetiva
Litros/min.

Pressão de 
Trabalho

(BAR)

Potência 
do Motor  

(HP)

Velocidade 
de Giro  
(RPM)

Tipo de 
Motor

217564 D288C 264 7 3 450 Gasolina

217565 D288E 264 7 5 450 Elétrico

217566 A288C 240 30 4 500 Gasolina

217567 A288E 240 30 5 500 Elétrico

[Referências]

Código Modelo

217568 Filtro para Compressor de Baixa Pressão - F 240-6 (240 m2 / 750 horas)*

Equipamentos de maior capacidade - sob consulta.

• A válvula pneumática piloto garante a capacidade  
 máxima do reservatório de ar, disponibilizando serviço  
 continuo sem a necessidade de desligar o equipamento  
 durante o trabalho;
• Baixa rotação de trabalho reduzindo o nível de ruído e 
 com baixa manutenção;
• Disponível para motores elétricos de 220/440V.

* 20ºC com até 50% UR a 7 BAR.


