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AZ FM53 AZ EGYÉNI 

VÉDŐESZKÖZÖKRŐL SZÓLÓ 

89 / 686 / EGK IRÁNYELV SZERINTI 

CE-TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZIK, A 

TANÚSÍTVÁNY SZÁMA: 553554

Szűrőbetét

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

Besorolás

Könnygáz

NATO CBRN

NIOSH-tanúsított 42 42 

CFR 84CS/CN/P100

CE-tanúsított 

EN14387:04 A1 B2

E1 K1 P3

Cikkszám

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

Alkalmazás

Valamennyi szemcsés formájú veszélyes anyag, beleértve a következőket: por, füst, baktériumok és vírusok, CS (a 8 óra a 

NIOSH teszt szabványok szerint) és CN könnygázok (<az 1 óra a NIOSH teszt szabványok szerint).

Vegyi, biológiai és radiológiai harcanyagok, a NATO előírásai szerint. Emellett egyes toxikus ipari vegyi anyagok, pl. klór, 

kénhidrogén, kéndioxid és organikus gőzök, 65°C feletti forrásponttal.

Minden szemcsés formájú veszélyes anyag, beleértve a következőket: por, köd, füst, baktériumok és vírusok, tömegoszlató 

anyagok: CS/CN/OC és kis mérgező hatású organikus gőzök.

Kettős besorolás ipari és CBRN-alkalmazásra. Minden szemcsés formájú veszélyes anyag, beleértve a port, ködöt, füstöt, 

baktériumokat, továbbá minden vírust, és valamennyi, a NIOSH által meghatározott CBRN gázt és gőzt, beleértve az 

ideg- és vérmérgeket, fojtó és hólyaghúzó harcanyagokat, és toxikus ipari anyagokat. A légzőálarchoz csatlakoztatva 

CE-tanúsítvány szerinti rendszert alkot.

Szűrőbetétek

Leírás

FM53 CE légzőálarc RH LRG

FM53 CE légzőálarc RH MED

FM53 CE légzőálarc RH SML

FM53 CE légzőálarc RH XS

FM53 CE légzőálarc LH LRG

FM53 CE légzőálarc LH MED

FM53 CE légzőálarc LH SML

FM53 CE légzőálarc LH XS

Cikkszám

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

FM53 egy szűrős légzőálarc 

(CE-tanúsított)

Leírás

FM53 CE légzőálarc iker 

szűrőbetét-csatalakozóval LRG

FM53 CE légzőálarc iker 

szűrőbetét-csatalakozóval MED

FM53 CE légzőálarc iker 

szűrőbetét-csatalakozóval SML

FM53 CE légzőálarc iker 

szűrőbetét-csatalakozóval XS

Cikkszám

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

FM53 légzőálarc iker szűrőbetét-csatalakozóval 

(CE-tanúsított)

FM53 légzőálarc 

(szűrőbetét nélkül)

FM53 légzőálarc

Látómező mérete – NIOSH 

CBRN szabványnak 

megfelelő

Ivóvízáram

0.6 kg (1.3 lbs)

Klorobutil / 

szilikongumi és 

poliuretán

96

230 ml/perc

Tömeg

Felhasznált anyagok

Látótér

Ivóvízellátás

CBRN anyagoknak ellenálló

Mustárgáz  (H)

Szarin (GB)

Szomán (GD)

VX

A védőképességre vonatkozó gyári adatok (Nátriumklorid)

Követelmény

36 óra

2,000

Az FM53 műszaki 

adatai

Több mint 36 óra

Több mint 10000

Műszaki adatok

Újra belélegzett CO2

Belélegzési ellenállás

30 l/perc

95 l/perc

160 l/perc

Kilégzési ellenállás gázálarc (negatív nyomású) 

üzemmódban:

85 l/perc

160 l/perc

A kilégzőszelep nyitási nyomása túlnyomásos 

(légzőkészülék) üzemmódban…

0.8%

 

6 vo. mm

11 vo. mm

20 vo. mm

 

11 vo. mm

30 mm vo. mm

35 vo.mm

EMEA/FM53/BR/HU/050511



FM53
SOKOLDALÚSÁG 
MAGAS FOKON



LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK

■  ELSŐ REAGÁLÓ – VESZÉLYES ANYAGOK 

 (HAZMAT), VALAMINT VEGYI, BIOLÓGIAI, 

 RADIOLÓGIAI ÉS NUKLEÁRIS (CBRN) 

 ESEMÉNYEK

■  RENDVÉDELEM

■  MENTESÍTŐ CSOPORTOK

■ TITKOS DROGLABORATÓRIUMOKBA 

 TÖRTÉNŐ BEHATOLÁS ÉS BEAVATKOZÁS

■ KÜLÖNLEGES RENDŐRI EGYSÉGEK

■  KIÖMLÖTT VEGYI ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA  

■  BIOLÓGIAI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 

 ÉS MEGSZÜNTETÉSE

■  KÜLÖNLEGES BEAVATKOZÓ CSOPORTOK

■  TŰZSZERÉSZEK

■ A panorámaüveg nagy látóteret, biztosít, valamint nem zavarja a fegyverirányzékok 

 és éjjellátó készülékek használatát

■ A dioptriás lencsék rögzíthetők a légzőálarcban.

■ A klorobutil- és szilikongumi keverékből készült álarctest rendkívüli rugalmas és 

 hosszú ideig viselhető.

■ A légzőálarc 4 méretben készül.

■ 6 pontos rögzítőheveder, alacsony profilú, előre beállított homlokpántokkal.

■ Az EN148-1 szabványnak megfelelő 40 mm-es menet.

■ Sisakhoz illeszkedő, légmentesen záró alacsony profilú homlokrész.

■ Üzembiztos hidratáló rendszer.

■ Integrált, levehető, könnyű CBRN-védő csuklya.

■ Az FM53-hoz sokfajta, a várható alkalmazásnak megfelelő szűrőbetét áll 

 rendelkezésre.

FM53 

Az Avon forradalmi, 

többfunkciós légzésvédelmi 

eszközét, az FM53-at a 

változó körülmények közötti 

alkalmazásra fejlesztette ki.

FM53
SOKOLDALÚSÁG 
MAGAS FOKON



+ +

FM53 STPAPR

Választhatja a gázőálarcból (APR), a 15 percre elegendő légzőgázt 
tartalmazó palackkal szerelt légzőkészülékből (SCBA) és az 
akkumulátorról üzemelő levegőszűrőből álló felszerelést.

ST53SD STPAPR-rel

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Választhatja a gázálarcból (APR), az önálló, környezettől független 
légzőkészülékből (SCBA) és az akkumulátorról üzemelő levegőszűrőből 
kombinációt is.

ST53 STPAPR-rel

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Rendelkezésére áll a gázálarcból (APR) és a pozitív nyomású, 7 vagy 
15 percre elegendő légzőgázt tartalmazó palackkal szerelt önálló, 
környezettől független légzőkészülékből álló (SCBA) együttes is. Az 
ST53 és az ST53SD együtt is alkalmazható.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Dönthet úgy, hogy a gázálarcból (APR) és az akkumulátorról 
üzemelő levegőszűrőből álló együttest választja.

STPAPR

ST53 Kompatibilitás

FM53

+

A felhasználó választhatja az gázálarcból (APR) és a pozitív nyomású, 
különböző űrtartalmú légzőgáz palackokkal szerelt önálló, környezettől 
független légzőkészülékből (SCBA) álló együttest, Az együtteshez 
akkumulátorról üzemelő levegőszűrő egység (PAPR) is csatlakoztatható.

ST53

ST53

■ Integrált kommunikációs egység belső 

 mikrofonnal, rádióval és hangerősítő 

 egységgel történő használatra.

■ A kommunikáció a légzőálarc viselése 

 közben is egyszerű.

TÖBBFÉLE ÜZEMMÓD

FM53

APR (gázálarc) üzemmód szabványos szűrőbetéttel

FM53

■  Az alacsony profilú, puha arcrész biztosítja az arc 

 és a puskatus tökéletes illeszkedését a fegyver 

 használata során.

■ A laposabb csatok lehetővé teszik, hogy a 

 sisakkal együtt viselje.

MESTERLÖVÉSZ LÉGZÖÁLARC

KOMMUNIKÁCIÓ

■ Az FM53 negatív- és pozitív nyomású légzőálarcként 

 egyaránt használható APR (gázálarc), SCBA (önálló 

 légzőkészülék) és PAPR (kisnyomású elektromos 

 működésű levegőszűrő) üzemmódban.

■ A használó a hangerősítő egységgel (VPU) egybeépített 

 VREU karral válthat a negatív és a pozitív nyomású 

 üzemmódok között.

■ Ez a kar azt is lehetővé teszi, hogy a használó egyszerűen 

 ellenőrizze, hogy milyen üzemmódban használja a 

 légzőálarcot.

■ Egy légzőálarc minden alkalmazási módra.


