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* De reținut că aceste durate sunt „aproximative” și se bazează pe frecvențele respiratorii CE standard la 40 litri pe minut.

ST53 Sistem complet de cadru pentru spate ce oferă opțiuni de susținere 
a unui cilindru de carbon ușor cu capacitate de 4,7 l, 6,8 l sau 9 l.

■  APĂRARE – ECHIPE DE ATAC, ELIMINARE   
 MUNIȚIE EXPLOZIVĂ (EOD), ACCES ȘI 
 ELIMINARE C.B.R.N.

■   PRIM AJUTOR – MATERIALE PERICULOASE 
 ȘI C.B.R.N.

■  SERVICII POLIȚIENEȘTI

■  CĂUTARE ȘI SALVARE URBANĂ

■  ECHIPE DE DECONTAMINARE

■  ACCES ȘI RECUPERARE LABORATOARE 
 DE DROGURI CLANDESTINE

■  ECHIPE DE INTERVENȚIE SPECIALE

■  CURĂȚARE DEVERSĂRI CHIMICE

■  IDENTIFICARE ȘI CURĂȚARE BIOLOGICĂ

Sistemul revoluționar Avon ST53 

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.

FM53 

Opțiuni de cilindru

4,7 litri înveliș de carbon ușor 300 bari

6,8 litri înveliș de carbon ușor 300 bari

9,0 litri înveliș de carbon ușor 200 bari

9,0 litri înveliș de carbon ușor 300 bari

Volum aer liber

1269 litri

1836 litri

1826 litri

2430 litri

Durată aproximativă*

32 de minute

45 de minute

45 de minute

60 de minute +

PROTECȚIE 
MULTIFUNCȚIONALĂ
PENTRU OPERAȚIUNI SPECIALE

SUPAPA CILINDRU

■ Supapă cilindru din alamă placată cu nichel cu opțiune 

 de configurare blocare și neblocare.

MONITORIZARE CONTINUT CILINDRU

■ Accesibil de la distanță, manometru de presiune fixat

  la piept, pentru monitorizarea presiunii.

■ Fluier pentru finalizare alarmă de serviciu, care poate

  fi decuplat dacă este necesar.

SUPAPA DE COMANDA COMPACTA (CDV)

■ Cea mai mică supapă de comandă prima respirație întărită  

 chimic din lume, conferă presiune pozitivă constantă.

■ Posibilitate de fixare pe oricare dintre cele două părți 

 ale măștii.

■ VCC este atasată la mască prin intermediul unui record 

 filetat de 40 mm.



+ +

FM53 STPAPR

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR, cel SCBA cu presiune 
pozitivă cu cilindru cu durată de 14 minute și aducție de aer.

ST53SD cu STPAPR

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Oferă opțiunea de a schimba între modul APR și cel SCBA de 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 SCBA cu cilindru 
cu durată de 7 sau 14 minute. Poate fi  combinat cu ST53 și ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

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

STPAPR

ST53 Optiuni

FM53

+

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

ST53

ST53

Opțiuni de cilindru

1 litru înveliș de carbon ușor 

300 bari

2 litru înveliș de carbon ușor 

300 bari

Volum aer liber

270 litri

540 litri

Durată aproximativă*

7 de minute

14 de minute

* De reținut că aceste durate sunt „aproximative” și se bazează pe frecvențele respiratorii CE standard la 40 litri pe minut.

■ VCC  integrată permite utilizatorului să realizeze 
 comutarea instant de la aducție de aer la modalitatea 
 SCBA cu presiune pozitivă, atunci când este nevoie.

■ Selectorul de viteză oferă un debit ridicat de până 
 la 165 litri pe minut.

■ Opțiunea pentru baterie litiu-dioxid de sulf cu o 
 autonomie de cel puțin 7 ore.

■ Opțiunea pentru baterie litiu-ion reîncărcabilă 
 cu o autonomie de cel puțin 6 ore.

■ Include două filete de 40 mm standard NATO.

OPTIUNI PENTRU FILTRU
■ Filtrul cu scop general este de a asigura protecție împotriva unei serii de pericole C.B.R.N.

■ Filtrul de particule pentru rezistență redusă la inhalare poate fi folosit pentru situații complicate.

■ Filtru montat pe partea dreaptă sau stângă – filet 40mm standard NATO.

OPTIUNI SUPLIMENTARE
■ Sunt disponibile accesorii pentru linii aeriene/decontaminare.

■ Gamă largă de accesorii compatibile, precum bidoane de hidratare, sistem de corectare a 

 vederii lentile transparente și heliomate și o serie de genți de depozitare și transport.

■ Sistemul de cuplare pentru intervenție rapidă (CIR) permite echipei de salvare să atașeze un 
 cilindru de salvare la SCBA.

DISPOZITIVE DE COMUNICARE
■ Se poate conecta cu ușurință o unitate opțională de proiectare a vocii (VPU) cu microfon 
 intern, printr-un port de comunicare electronică (ECP).

■ Pot fi conectate sisteme de comunicare externă adiționale prin intermediul acestui ECP, 
 folosind un conductor adecvat.

ST53SD

ACCESORII

STPAPR

FM53

Modul APR cu fi ltru unic încastrat.

FM53

CARACTERISTICI
■ Opțiuni cilindru de 1 și 2 litri, ideal pentru operațiuni tactici de scurtă durată.

■ Opțiune curea sau harnașament de transport.

■ Poate fi echipat cu sistem de fixare STPAPR pe spate.

SUPAPA CILINDRU
■ Supapa cilindru din alamă placată cu nichel în 
 configurare fără blocare.

MONITORIZARE CONTINUT CILINDRU
■ Opțiune fluier și manometru de presiune de la distanță 
 sau doar manometru de presiune atașat direct la dispozitivul 
 de raglare.

SUPAPA DE COMANDA COMPACTA (CDV)
■ Cea mai mică supapă de comandă prima respirație întărită chimic 
 din lume, conferă presiune pozitivă constantă.

■ Posibilitate de fixare pe oricare dintre cele două părți ale măștii.

■ VCC este atasată la mască prin intermediul unui record filetat de 40 mm.



ST53 Date tehnice
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APARATUL RESPIRATOR FM53 SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA ECHIPAMENTELOR MILITARE SEMNIFICATIVE ÎN CADRUL LISTEI DE 

MUNIȚIE A STATELOR UNITE, INTRĂ SUB INCIDENȚA REGULAMENTELOR INTERNAȚIONALE PRIVIND TRAFICUL DE ARME ȘI POATE FI 

FURNIZAT ÎNAFARA STATELOR UNITE ALE AMERICII DOAR CLIENȚILOR AUTORIZAȚI DE CĂTRE DEPARTAMENTUL DE STAT AL STATELOR 

UNITE, DIRECTORATUL PENTRU CONTROLUL COMERŢULUI CU PRODUSE PENTRU APĂRARE (DDTC).

Mască FM53

Harnașament pentru ST53 SCBA 

Harnașament pentru ST53SD SCBA

Suport spate

Supapă cilindru

STPAPR

Cauciuc clorobutil/silicon și vizor din poliuretan

Țesătură de chingi Kevlar cu armături din oțel inoxidabil și nailon

Chingă din nailon

Policarbonat armat cu fi bră de sticlă

Alamă placată cu nichel

Noril GE cu 10% fi bră de sticlă

Materiale folosite

Subtanță chimică 

de testare

Sarin (GB)

Gaz muștar (HD)

Agent de testare

Sarin (GB)

Gaz muștar (HD)

Valoare maximă 

(mg/m3)

0.6

0.087

Cerinţe Performanță 

tipică

>6 ore

>6 ore

Cerințe

NIOSH C.B.R.N

6 ore

6 ore

Valoare reală

Valoare cumulată 

(mg-min/m3)

6

6

Valoare maximă 

(mg/m3)

0.004

0.005

Valoare cumulată 

(mg-min/m3)

0.203

0.8

Performanță de permeabilitate agent viu

ST53 (fără cilindru și mască)

Învelit în fi bră de carbon, 200 bari, 9,0 litri

Învelit în fi bră de carbon, 300 bari, 4,7 litri

Învelit în fi bră de carbon, 300 bari, 6,8 litri

Învelit în fibră de carbon, 300 bari, 9,0 litri

3.0 kg (6.6 lbs)

3.9 kg (8.5 lbs)

3.8 kg (8.4 lbs)

4.7 kg (10.4 lbs)

5.8 kg (12.7 lbs)

Greutatea unităților ST53 (se consideră cilindri goi)

ST53SD 2,0 litri 

(include cilindru de 2 litri, dar nu și masca)

ST53SD 1,0 litri

(include cilindru de 1 litri, dar nu și masca)

2.4 kg (5.2 lbs)

1.8 kg (4.0 lbs)

Greutatea unităților ST53SD (se consideră cilindri goi)

0.6 kg (1.3 lbs)

STPAPR fără VCC, baterie sau cartușe

STPAPR fătă VCC, două filtre cu scop general și o 

baterie litiu-dioxid de sulf

1.1 kg (2.5 lbs)

2.0 kg (4.4 lbs)

Greutate STPAPR

Mască FM53 (fără filtru) 

Greutate exclusiv mască

Performanță de respirare în modul SCBA

 

Frecvență 

respiratorie 

 

125 -165 litri pe minut

Performanță de respirare în modul STPAPR

Frecvență respiratorie

Plaja mediului de funcționare

Golirea cilindrului de aer

103 litri pe minut cu presiunea măștii peste cea a mediului

Intervalul temperaturilor de funcționare este între -30ºC și +60ºC

Poate susține presiunea pozitivă până la 10 bari presiune de cilindru

Rezistență la respirație  

Rezistență la inhalare inclusiv Filtru cu scop general

Rezistență la expirare nu mai mare de 20 mm de apă la 85 l/mm într-un mod de presiune negativă

50 mm de apă la 85 l/min

Performanță de respirare în modul APR
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