
SR 900 SYSTEM

SWE



SR 900 är ett helt nytt system där användaren enkelt  
anpassar produkten utifrån arbetsplatsens krav och behov. 

FÖR MER INFORMATION GÅ IN PÅ SRSAFETY.COM

EXCEPTIONELL  
PASSFORM 

HÖG PRESTANDA 
& KOMFORT

SR 900 SYSTEM

Låg vikt.

Dubbelgjuten TPE/PP 
mask med avtagbar  
filterhållare som gör  
det möjligt att bygga  

ditt eget system.Reservdelar och  
tillbehör finns  

tillgängliga. 

Justerbart och elastiskt 
bandställ med stor  
hjässplatta ger en  

komfortabel och säker  
användning. 

Tillgänglig i tre  
storlekar för god  

tillpassning för de  
flesta ansiktsformer.

Mjuk/hållbar TPE  
med stora anliggnings- 

ytor ger en hög  
skyddsfaktor.

SR 951 & SR 952 SLANG
Enkelslang SR 951 och dubbelslang 
SR 952 har en stor flexibilitet och hög slitstyrka. 
• Val av slang utifrån arbetssituation.
• Kan kombineras med slangskydd vid  
 svets eller sliparbete.

SR 951 SR 952



SR 900 HALVMASK
Halvmask med utmärkt passform, hög skyddseffekt och mycket  
god andningskomfort. 
• Extremt lågt in- och utandningsmotstånd minskar  
 användarens trötthet.
• Kombineras med filter ur Sundström Safetys filtersortiment  
 för undertrycksmasker. 
• Lämpligt för användning vid lättare arbete  
 och lägre exponeringsnivåer.

SR 905 MIDJEBURET FILTER
Midjeburet filter för anslutning till SR 900 genom  
enkelslang SR 951 eller dubbelslang SR 952.
•  Val av slang utifrån arbetssituation.
•  Extremt lågt in- och utandningsmotstånd  
  minskar användarens trötthet.
•  Kombineras med filter ur Sundström  
 Safetys filtersortiment för undertrycks- 
 masker. 
•  Lämpligt för användning vid  t ex svets- 
 eller sliparbete där visir används.

SR 700 BATTERIDRIVEN  
PARTIKELFILTERFLÄKT
Batteridriven partikelfilterfläkt för anslutning  
till SR 900 genom enkelslang SR 951 eller  
dubbelslang SR 952.
• Val av slang utifrån arbetssituation.
• Kombineras med filter ur Sundström Safetys  
 filtersortiment
• Det höga luftflödet underlättar användarens  
 arbetssituation vid tunga, varma och lång- 
 variga arbeten. 
• Lämplig för användning vid  
 tyngre arbetsbelastning och  
 högre exponeringsnivå  
 av partiklar.

SR 507 TRYCKLUFTSTILLSATS
SR 507 för anslutning till SR 900 genom  
enkelslang SR 951. 
• Andningsapparat med kontinuerligt flöde  
 där luften från en kompressor renas via ett  
 tryckluftsfilter.
• Lämplig för användning vid tyngre arbets- 
 belastning och  vid arbete med  
 föroreningar med dåliga  
 varningsegenskaper eller  
 där filterskydd ej fungerar. 

SR 307 TRYCKLUFTSTILLSATS
Tryckluftstillsats SR 307 för enkel montering  
i Halvmask SR 900.
• Andningsapparat med kontinuerligt flöde  
 där luften från en kompressor renas via  
 ett tryckluftsfilter.
• Lämplig för användning vid tyngre arbets- 
 belastning och vid arbete med föroreningar  
 med dåliga varningsegenskaper eller där  
 filterskydd ej fungerar. 

SR 500 BATTERIDRIVEN  
FILTERFLÄKT
Batteridriven filterfläkt för anslutning till SR 900  
genom enkelslang SR 951 eller dubbelslang SR 952.
• Val av slang utifrån arbetssituation.
• Kombineras med filter ur Sundström Safetys  
 filtersortiment
• Det höga luftflödet underlättar användarens  
 arbetssituation vid tunga, varma  
 och långvariga arbeten. 
• Lämplig för användning vid  
 tyngre arbetsbelastning och  
 högre exponeringsnivå av  
 partiklar eller gaser och  
 ångor.
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