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SR 900 SYSTEM

SR 900 SYSTEM

EKSEPSJONELL
PASSFORM
MED TOPP
FUNKSJONALITET
OG KOMFORT

SR 900 er et helt nytt system der brukeren enkelt kan
tilpasse produktet til lokale ønsker og behov.

Myk og holdbar TPE-plast med
brede tetningsflater mot ansiktet
gir god beskyttelse.
Lav vekt

Finnes i tre størrelser for å
sikre best mulig passform
for de fleste ansiktsformer.

Elastiske og enkelt justerbare
hoderemmer med stor
hodeplate gjør at masken
sitter komfortabelt og sikkert.
Dobbelstøpt TPE/PP-maske
med avtakbar filterholder gir
mulighet til å utvide ditt
eksisterende system.

En rekke tilbehør og
servicesett er tilgjengelige.

SR 951 OG SR 952 SLANGE
Enkel slange SR 951 og dobbel slange SR 952 er svært
fleksible og har god holdbarhet.
• Slange velges ut fra lokale forhold.
• Kan brukes med slangebeskytter ved sveise- og slipearbeid.

SR 951

SE MER INFORMASJON PÅ SRSAFETY.COM.

SR 952

SR 900 HALVMASKE

SR 905 FILTER MED BELTEFESTE

Halvmaske med god passform, topp beskyttelse
og utmerket pustekomfort.

Filter med beltefeste for tilkobling til SR 900 med
enkel slange SR 951 eller dobbel slange SR 952.

• Ekstremt lav motstand ved inn- og utånding gjør arbeidet
mindre anstrengende for brukeren.
• Kan brukes med filtre fra Sundström Safety-filterserien
for vakuummasker.
• Egnet for bruk ved lettere arbeidsbelastning og
lavere eksponeringsnivåer.

• Slange velges ut fra lokale forhold.
• Ekstremt lav motstand ved inn- og utånding
gjør arbeidet mindre anstrengende for brukeren.
• Kan brukes med filtre fra Sundström Safety
filterserien for vakuummasker.
• Egnet for bruk ved f.eks. sveise- og
vinkelsliperarbeid.

SR 951

SR 700 BATTERIDREVET
PARTIKKELFILTERVIFTE

SR 500 BATTERIDREVET FILTERVIFTE

Batteridrevet partikkelfiltervifte for tilkobling til SR 900
med enkel slange SR 951 eller dobbel slange SR 952.
• Slange velges ut fra lokale forhold.
• Kan brukes med filtre fra Sundström
Safety filterserien.
• Den raske luftgjennomstrømningen gir bedre
arbeidsforhold for brukeren under tungt,
varmt og langvarig arbeid.
• Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning
og høyere partikkeleksponeringsnivåer.

SR
SR 951
951

SR 952

SR 952

Batteridrevet filtervifte for tilkobling til SR 900 med enkel
slange SR 951 eller dobbel slange SR 952.
• Slange velges ut fra lokale forhold.
• Kan brukes med filtre fra Sundström Safety filterserien.
• Den raske luftgjennomstrømningen gir bedre
arbeidsforhold for brukeren under tungt, varmt
og langvarig arbeid.
• Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning og
høyere eksponeringsnivåer for gass og avgasser.
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SR 507 TRYKKLUFTMATET

SR 307 TRYKKLUFTENHET

Trykkluftenhet SR 507 for tilkobling til SR 900
med enkel slange SR 951.

Trykkluftenhet SR 307 for enkel montering
på halvmaske SR 900.

• Pusteenhet med kontinuerlig luftstrøm der
luften fra en kompressor renses av et trykkluftfilter
• Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning og
arbeid med forurensning som er vanskelig å
registrere eller der filterbeskyttelse
ikke fungerer.

• Pusteenhet med kontinuerlig luftstrøm
der luften fra en kompressor renses av
et trykkluftfilter
• Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning
og arbeid med forurensning som er vanskelig
å registrere eller der filterbeskyttelse
ikke fungerer.
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