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SR 900 to całkowicie nowy system umożliwiający użytkownikowi łatwe 
dostosowanie produktu do swoich wymagań i potrzeb. 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE SRSAFETY.COM.

DOSKONAŁE 
DOPASOWANIE, 

SPRAWNOŚĆ 
I WYGODA

SYSTEM SR 900

Niewielka masa.

Półmaska formowana z TPE i PP z 
odłączalnym uchwytem filtra 

pozwala na dalszą 
rozbudowę systemu.Dostępna szeroka gama 

akcesoriów i zestawów 
serwisowych. 

Elastyczne, łatwe w regulacji 
paski mocujące z szeroką 

nakładką na nagłowiu 
gwarantują wygodne i 
pewne dopasowanie.

W ofercie dostępne są 
trzy rozmiary zapewniające 
dopasowanie do większości 

kształtów twarzy.

Miękki/trwały TPE i szeroka 
powierzchnia uszczelniająca 

część twarzową zapewnia 
wysoki poziom ochrony.

WĘŻE SR 951 I SR 952

Podstawowy wąż SR 951 i podwójny wąż SR 952 są bardzo elastyczne i wytrzymałe. 
Wąż należy dobrać na podstawie warunków użytkowania.
Podczas spawania lub szlifowania wąż można zabezpieczyć dodatkową osłoną.

SR 951 SR 952



PÓŁMASKA SR 900  

Półmaska zapewniająca doskonałe dopasowanie, ochronę i komfort 
oddychania. 

• Niezwykle niski opór przy wdychaniu i wydychaniu minimalizuje 
   zmęczenie użytkownika.
• Można używać razem z filtrami Sundström Safety do masek 
   podciśnieniowych. 
• Odpowiednia do użytku przy mniejszym obciążeniu i 
    niższych poziomach narażenia.

ZESPÓŁ FILTRUJĄCY SR 905 
NOSZONY PRZY PASIE
Noszony przy pasie zespół filtrujący jest przeznaczony 
do podłączania do systemu SR 900 za pomocą węża 
podstawowego SR 951 lub węża podwójnego SR 952.

• Wąż należy dobrać na podstawie warunków użytkowania.
• Niezwykle niski opór przy wdychaniu i wydychaniu 
    minimalizuje zmęczenie użytkownika.
• Można używać razem z filtrami Sundström Safety 
   do masek podciśnieniowych. 
• Można stosować podczas korzystania ze 
    spawarek, szlifierek itp.

ZASILANA AKUMULATOROWO JEDNOSTKA 
NAWIEWOWA SR 700 Z FILTREM CZĄSTEK 
STAŁYCH

Zasilana akumulatorowo jednostka nawiewowa z filtrem 
cząstek stałych jest przeznaczony do użytku z systemem 
SR 900 z wężem podstawowym SR 951 lub wężem 
podwójnym SR 952.

• Wąż należy dobrać na podstawie warunków użytkowania.
• Można używać razem z filtrami Sundström Safety.
• Duża prędkość przepływu powietrza ułatwia 
   wykonywanie trudnej pracy przy wysokiej temperaturze 
   i przez długi czas. 
• Odpowiedni do użytku przy 
   większym obciążeniu i 
   wyższych poziomach 
   narażenia na kontakt 
   z cząstkami stałymi.

APARAT WĘŻOWY SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA SR 507
 Aparat wężowy sprężonego powietrza SR 507 
przeznaczony do użytku z systemem SR 900 z wężem 
podstawowym SR 951.
 
• Sprzęt ochrony dróg oddechowych o stałym przepływie 
   powietrza, z filtrem powietrza doprowadzanego ze 
   sprężarki.
• Odpowiedni do użytku przy 
   większym 
   obciążeniu oraz w obecności 
   zanieczyszczeń o słabych 
   właściwościach 
   ostrzegawczych lub w 
   przypadkach, w których 
   filtry nie sprawdzają się. 

 

 

APARAT WĘŻOWY SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA SR 307
Aparat wężowy sprężonego powietrza SR 307 
zapewniający łatwość montażu do półmaski SR 900.

• Sprzęt ochrony dróg oddechowych o stałym 
   przepływie powietrza, z filtrem powietrza 
   doprowadzanego ze sprężarki.
• Odpowiedni do użytku przy większym 
   obciążeniu oraz w obecności zanieczyszczeń 
   o słabych właściwościach ostrzegawczych
   lub w przypadkach, w których filtry nie sprawdzają się. 

ZASILANA AKUMULATOROWO JEDNOSTKA 
NAWIEWOWA SR 500 

Zasilana akumulatorowo jednostka nawiewowa jest przeznaczony 
do użytku z systemem SR 900 z wężem podstawowym SR 951 
lub wężem podwójnym SR 952.

• Wąż należy dobrać na podstawie warunków użytkowania.
• Można używać razem z filtrami Sundström Safety.
• Duża prędkość przepływu powietrza ułatwia wykonywanie 
   trudnej pracy przy wysokiej temperaturze i przez długi czas. 
• Odpowiedni do użytku przy 
   większym obciążeniu i wyższych 
   poziomach narażenia na kontakt 
   z cząstkami stałymi, gazami i 
   oparami.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE SRSAFETY.COM.
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