
  1.Maskinrunko
  2.Suodatinpesä
  3.Päänauhasto
  4.Uloshengityskalvonpesä
  5.Uloshengityskalvo Kokonaamari SR-200 valmistetaan 

neopreeni-ja SR 92 silikonikumista.
Iso vaihdettava näköedustasuojaa 
silmät ja kasvot ärsyttäviltä aineilta.
Naamareihin voidaan liittää 
paineilmalaite SR 307.
EN 136:1989

Suojahuppu SR 64 suojaa päätä ja 
hiuksia hiontapölyltä ja roiskeilta,
esim.korkeapainepesu-ja maalaustöissä.
Valmistetaan TYVEK-materiaalista.
Sopii Sundströmin puolinaamareihin.

Puhdistuspyyhe 5226
  

Koodi: 433226  
 

Hiukkassuodatin 510 P3 suojaa kaikentyyppisiltä 
hiukkasilta(pöly,savu,sumu,spray,asbesti,bakteerit,virukset).
Iso suodatusala (11dm3) alentaa hengitysvastuksen lähes 
minimiin (30 l/min paine 30-35Pa, vaatimus P3:lle on max <120Pa) 
ja tarjoaa pitkän käyttöiän. 210/310 suodattimen kanssa suosi-
tellaan aina käytettävän etusuodatinta 221, joka pidentää suo-
dattimenkäyttöikää. Suojauduttaessa kaasuja/höyryjä ja hiukkasia 
vastaansamanaikaisesti, voidaan hiukkas-ja kaasunsuodatin 
yhdistää.  EN 143:1990  

Koodi: 430064

Koodi: 432210

Koodit:: 432217,432218,432315,432294,432297,432298,432315,432295

SR-307 PAINEILMALISÄLAITE

SR-307 on helposti liitettävissä 
SR-100-puolinaamariin sekä SR-kokonaamariin. 
Ilmanvirtaus säädetään 150-320 l/min vyössä 
olevasta venttiilistä, kun verkostopaine on 4-10 b. 
SR-307 antaa äänimerkin,  
mikäli paine laskee alle 2 barin.

Koodi: 431307

Koodi: 430200

SR-100 ML/SM
Koodi: 430090-91 Koodi: 430092

Koodi: 432221

SR 100 valmistetaan kahta kokoa (M/L ja S/M) silikonikumista. 
Siinä on hyvin alhaisen hengitysvastuksen saavuttamiseksi kaksi 
uloshengitysventtiiliä. Uloshengityskalvot ovat hyvin suojattu pölyltä 
ja lialta kansiensa alla. Naamarin helposti säädettävä pääpanta 
asettuu hyvin kuppimaisen tukensa ansiosta. 
Tämä kuppimainen, päälaelle tuleva tuki yhdessä nauhaston 
kanssa takaavat turvallisen ja miellyttävän sopivuuden. 
Paineilma lisälaite 307

 valmistetaan kahta kokoa (M/L ja S/M) TPE-kumista 
Siinä on kaksi uloshengitysventtiiliä, mikä takaa hyvin alhaisen 
uloshengitysvastuksen. Naamarin pääpanta on V-muotoiltu ja 
siinä on päälaelle asettuva kuppimainen tuki.
Tämä kuppimainen päälaelle tuleva tuki yhdessä nauhaston kanssa 
takaavat turvallisen ja miellyttävän sopivuuden. Paineilma lisälaite 307

Etusuodatin  221, jota suositellaan aina käytettäväksi
suodattimien kanssa. Etusuodatin suojaa varsinaista
suodatinta liian aikaiselta tukkeutumiselta. 

Suodattimen kansi 5153 suojaa suodatinta kolhuilta sekä
pitää paikallaan koestuslevyn 322, jolla voidaan testata tiiviys. 

Kaasusuodatin  217- A1 ja 218- A2  suojaa orgaanisilta yhdisteiltä,
ojoiden kiehumispiste on  yli 65 C. EN 141:1990 

Kaasusuodatin 315 ABE1 ja  294 ABE2 suojaa orgaanisilta yhdisteiltä,
ojoiden kiehumispiste on yli 65 C, epäorgaanisilta yhdisteiltä ja happamilta 

                  EN 141:1990kaasuilta/höyryiltä. 

Kaasusuodatin 297 ABEK1 suojaa kuten 315 sekä ammoniakilta.EN 141:1990

Kaasusuodatin 298 AK suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste 
oon alle  65 C.   EN 371:1992

Kaasusuodattimet 318 K1 ja 295 K2 suojaavat ammoniakilta.EN 141:1990
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