
FM53
EXCELENȚĂ ÎN 
ADAPTABILITATE



CARACTERISTICI CHEIE

■  PRIM AJUTOR – MATERIALE PERICULOASE  

 ȘI C.B.R.N.

■ SERVICII POLIȚIENEȘTI

■ ECHIPE DE DECONTAMINARE

■ ACCES ȘI RECUPERARE LABORATOARE 

 DE DROGURI CLANDESTINE

■ ECHIPE DE INTERVENȚIE SPECIALE

■ CURĂȚARE DEVERSĂRI CHIMICE

■ IDENTIFICARE ȘI CURĂȚARE BIOLOGICĂ

■ ECHIPE SWAT/SRT

■ CHIPE DE GENIȘTI

■ Vizor panoramic cu o lentilă ce asigură un câmp vizual excelent și compatibilitate cu 

 dispozitivele de ochire ale armelor și cu echipamentele de vedere nocturnă.

■ Dispozitiv de corectare a vederii pentru ochelari de vedere.

■ Amestecul de cauciuc clorobutil și silicon conferă măștii un grad ridicat de flexibilitate 

 și confort pentru utilizare extinsă.

■ 4 dimensiuni faciale pentru adaptabilitate îmbunătățită.

■ Harnașament în 6 puncte având curele cu profil redus la nivelul sprâncenelor pre-ajustate.

■ Filet standard 40 mm conform EN148-1.

■ Etanșare reflex cu profil redus la nivelul sprâncenelor pentru compatibilitate cu casca.

■ Sistem de alimentare cu apă potabilă.

■ Glugă de protecție C.B.R.N. ușoară detașabilă integrată.

■ Este disponibilă o gamă variată de filtre care răspund diferitelor cerințe ale situaților în 

 care poate fi folosit modelul FM53.

Consultați cealaltă pagină pentru detalii complete privind aplicațiile filtrelor.

FM53 

Sistemul revoluționar Avon FM53 

multirol pentru echipamente 

de protecție respiratorie (EPR) 

a fost dezvoltat în mod special 

pentru aplicații specializate în 

cadrul cărora utilizatorul trebuie 

să facă față la condiții de operare 

schimbătoare.
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+ +

FM53 STPAPR

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR, cel SCBA cu presiune 
pozitivă cu cilindru cu durată de 15 minute și aducție de aer.

ST53SD cu STPAPR

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR, cel SCBA cu presiune 
pozitivă cu o varietate de opțiuni de cilindru cu o durată mai lungă 
și aducție de aer.

ST53 cu STPAPR

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR și cel cu presiune 
pozitivă SCBA cu cilindru cu durată de 7 sau 15 minute.  
Poate fi  combinat cu ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR și cel cu aducție 
de aer.

STPAPR

ST53 Compatibilitate

FM53

+

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR și cel SCBA cu presiune 
pozitivă cu o varietate de opțiuni de cilindru cu o durată mai lungă.  
Poate fi  echipat cu PAPR.

ST53

ST53

■ Dispozitiv de comunicare vocală 

 integrat cu microfon pentru utilizarea 

 unității radio și de proiectare vocală.

■ Asigură comunicarea facilă în timpul 

 purtării măștii.

FM53

Modul APR cu fi ltru unic încastrat.

FM53

■  Echipament facial cu profil redus ce oferă un sprijin îmbunătățit 

 al obrazului pe mâner la ochire, în vederea utilizării armelor.

■  Cataramă de dimensiuni reduse pentru 

 integrarea costumului/căștii.

MASCA PENTRU TRAGATORI 
SPECIALIZATI

DISPOZITIVE DE COMUNICARE

■  FM53 poate fi folosit atât ca mască de presiune negativă 

 cât și pozitivă (aparat de protecție respiratorie - APR, 

 aparat de respiraţie autonom - SCBA și Masca de protectie 

 respiratorie cu sistem de purificare a aerului cu presiune 

 pozitiva - PAPR).

■  Maneta VREU permite utilizatorului să schimbe între ele 

 modurile de funcționare cu presiune pozitivă, respectiv 

 negativă, cu ajutorul unității de proiectare a vocii (VPU) 

 instalate.

■ Maneta permite de asemenea utilizatorului să identifice 

 cu ușurință modul de presiune existent.

■ O mască pentru toate aplicațiile.

MODALITATI MULTIPLE 
DE UTILIZARE



Date tehnice FM53
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Filtru

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Categorie

Control în timpul 

revoltelor

C.B.R.N. NATO

Aprobat de NIOSH 

conform 42CFR 

84CS/CN/P100

 

Aprobat CE conform 

EN14387:04 A1 B2   

E1 K1 P3

NATO CBRN

Număr de 
catalog

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Aplicație

Toate pericolele particulare inclusiv praf, fum, bacterii și virusuri și agenți de control în timpul revoltelor CS (este conform 

standardelor de testare de 8 ore NIOSH) și CN (<1 oră raportat la standardele de testare NIOSH).

Agenți de război chimici, biologici și radiologici în conformitate cu cerințele NATO. De asemenea, anumite substanțe 

chimice industriale, precum clor, sulfi t de hidrogen, dioxid de sulf și vapori organici, cu un punct de fi erbere de peste 65°C.

Toate pericolele particulare inclusiv praf, fum, bacterii și virusuri, și agenți de control în timpul revoltelor, CS/CN/OC și 

vapori organici cu nivel scăzut.

Clasifi care dublă pentru aplicații industriale și C.B.R.N. Toate pericolele presupunând particule precum praf, fum, bacterii 

și virusuri, și toate gazelle și vaporii C.B.R.N. specifi cate de NIOSH, inclusiv agenți neurotoxici, agenți sanguini, agenți de 

sufocare și agenți vezicanți și materiale toxice industriale. Atribuie sistem certifi cat CE când este atașat la mască. 

Chemical, biological and radiological warfare agents in accordance with NATO requirements. Also certain toxic industrial 

chemicals such as chlorine, hydrogen sulphide, sulphur dioxide and organic vapours, with a boiling point of above 65°C.

Aplicații fi ltru

Descriere

Mască FM53 CE dreapta, mărime L

Mască FM53 CE dreapta, mărime M

Mască FM53 CE dreapta, mărime S

Mască FM53 CE dreapta, mărime XS

Mască FM53 CE stânga, mărime L

Mască FM53 CE stânga, mărime M

Mască FM53 CE stânga, mărime S

Mască FM53 CE stânga, mărime XS

Număr de catalog

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Descriere

Mască FM53 CE cu orifi ciu de 

fi ltru dublu, mărime L

Mască FM53 CE cu orifi ciu de 

fi ltru dublu, mărime M

Mască FM53 CE cu orifi ciu de 

fi ltru dublu, mărime S

Mască FM53 CE cu orifi ciu de 

fi ltru dublu, mărime XS

Număr de catalog

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Mască FM53 cu orifi ciu de fi ltru dublu (Certifi cat CE)

Mască FM53 (fără fi ltru)

Mască FM53

Punctaj câmp vizual – 

Standard C.B.R.N. NIOSH

Debit de alimentare cu apă

0,6 kg (1,3 lbs)

Cauciuc 

clorobutil/silicon 

și poliuretan

96

230 ml/min

Greutate

Materiale folosite

Câmp vizual

Hidratare

Rezistență la agenți C.B.R.N.

Gaz muștar (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Performanța factorului de protecție în laborator (clorat de sodiu)

Cerință

36 de ore

2,000

Performanță FM53

Peste 36 de ore

Peste 10.000

Date tehnice

CO2 reinhalat

Rezistență la respirație la:

30 l/min

95 l/min

160 l/min

Rezistență la expirare în modalitate de 

presiune negativă

85 l/Min

160 l/min

Supapă de expirare în modul cu presiune de 

deschidere pozitivă

0.8%

 

6 mm WG

11 mm WG

20 mm WG

 

11 mm WG

30 mm WG

35 mm WG

GR00582 - EMEA/FM53/BR/ROM/130112

Mască FM53 cu orifi ciu de fi ltru unic (Certifi cat CE)

Autorizatii
FM53 ESTE CERTIFICAT CONFORM 

DIRECTIVEI EUROPENE 89/686/

CEE PRIVIND ECHIPAMENTELE 

INDIVIDUALE DE PROTECȚIE, 

AVÂND CERTIFICATUL CU 

NUMĂRUL 553554.


