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SR 900 on täysin uusi järjestelmä, jossa käyttäjä voi helposti mukauttaa 
tuotteen työpaikan vaatimuksia ja tarpeita vastaavaksi. 
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POIKKEUKSELLISEN 
HYVÄ ISTUVUUS SEKÄ 

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKY JA 

KÄYTTÖMUKAVUUS

SR 900 -JÄRJESTELMÄ

Kevyt

Kaksoisvalettu TPE/PP-naamari, 
jonka irrotettavan 

suodatinpidikkeen avulla 
on mahdollista laajentaa 

omaa järjestelmää.Lisäksi saatavissa on 
valikoima erilaisia varusteita 

ja varaosia. 

Joustava, helposti 
säädettävä päänauhasto 

sekä suuri päälakilevy 
takaavat käyttömukavuuden 

ja hyvän istuvuuden.

Saatavana kolmea kokoa, mikä varmistaa 
parhaan mahdollisen istuvuuden 

useimmille kasvonmuodoille.

Pehmeä/kestävä TPE-materiaali 
sekä leveät kasvotiivisteen pinnat 

tarjoavat korkealuokkaisen suojan.

LETKUT SR 951 JA SR 952

Yksinkertaisella letkulla SR 951 ja tuplaletkulla SR 952 
ovat erittäin joustavia ja kestäviä.
 
• Letkuvalikoima perustuu työpaikan olosuhteisiin.
• Voidaan käyttää letkusuojuksen kanssa hitsauksen tai hionnan yhteydessä.

SR 951 SR 952



PUOLINAAMARI SR 900 

Puolinaamari, jossa on erinomainen istuvuus, huippuluokan suojaus 
ja erinomainen hengitysmukavuus. 

• Erittäin alhainen sisään- ja uloshengitysvastus vähentää 
   käyttäjän väsymistä.
• Voidaan käyttää Sundström Safetyn suodatinvalikoimaan 
   kuuluvien paineilmanaamareille tarkoitettujen 
   suodattimien kanssa. 
• Sopii käytettäväksi kevyissä töissä, joissa 
   altistuminen hiukkasille on pientä.

VYÖTÄRÖLLÄ PIDETTÄVÄ 
SUODATIN SR 905

Vyötäröllä pidettävä suodatin malliin SR 900 
liittämistä varten käyttäen yksinkertaista letkua 
SR 951 tai tuplaletkua SR 952.

• Letkuvalikoima perustuu työpaikan olosuhteisiin.
• Erittäin alhainen sisään- ja uloshengitysvastus 
   vähentää käyttäjän väsymistä.
• Voidaan käyttää Sundström Safetyn 
   suodatinvalikoimaan kuuluvien 
   paineilmanaamareille tarkoitettujen 
   suodattimien kanssa. 
• Sopii käytettäväksi esimerkiksi 
   hitsaus- ja hiomakoneiden kanssa.

AKKUKÄYTTÖINEN HIUKKASSUODATTIMEN 
PUHALLIN SR 700

Akkukäyttöinen hiukkassuodattimen puhallin malliin 
SR 900 liittämistä varten käyttäen yksinkertaista letkua 
SR 951 tai tuplaletkua SR 952.

• Letkuvalikoima perustuu työpaikan olosuhteisiin.
• Voidaan käyttää Sundström Safetyn 
   suodatinvalikoimaan kuuluvien suodattimien 
   kanssa.
• Nopea ilmavirtaus parantaa käyttäjän 
   työskentelyolosuhteita raskaassa, kuumassa tai 
   pitkäkestoisessa työssä. 
• Sopii käytettäväksi 
   raskaammissa töissä, 
   joissa hiukkasille 
   altistuminen on suurta.

PAINEILMALETKULAITE SR 507
Paineilmalaite SR 507 malliin SR 900 
liittämistä varten käyttäen 
yksinkertaista letkua SR 951. 

• Jatkuvasyöttöinen hengityksensuojain, 
   jonka kompressorista tuleva ilma 
   puhdistuu paineilmasuodattimen avulla.
• Sopii käytettäväksi raskaammissa 
   töissä ja työskenneltäessä 
   oloissa, joissa 
   epäpuhtauksilla 
   on huonot var
   oitusominaisuudet tai 
   joissa suodatinsuojaus 
   ei toimi. 
 

 

 

PAINEILMALISÄLAITE SR 307
Paineilmalisälaite SR 307 on helppo 
asentaa puolinaamariin SR 900.

• Jatkuvasyöttöinen hengityksensuojain, 
   jonka kompressorista tuleva ilma puhdistuu 
   paineilmasuodattimen avulla.
• Sopii käytettäväksi raskaammissa töissä 
   ja työskenneltäessä oloissa, joissa 
   epäpuhtauksilla on huonot 
   varoitusominaisuudet tai joissa 
   suodatinsuojaus ei toimi. 

AKKUKÄYTTÖINEN SUODATTIMEN 
PUHALLIN SR 500  

Akkukäyttöinen suodattimen puhallin malliin SR 900 
liittämistä varten käyttäen yksinkertaista letkua 
SR 951 tai tuplaletkua SR 952.

• Letkuvalikoima perustuu työpaikan olosuhteisiin.
• Voidaan käyttää Sundström Safetyn 
   suodatinvalikoimaan kuuluvien suodattimien kanssa.
• Nopea ilmavirtaus parantaa käyttäjän 
   työskentelyolosuhteita raskaassa, 
   kuumassa tai pitkäkestoisessa 
   työssä. 
• Sopii käytettäväksi 
   raskaammissa töissä, 
   joissa hiukkasille tai 
   kaasuille ja höyryille 
   altistuminen on suurta.
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