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PRODUKT FM53 POSIADA 

CERTYFIKAT CE I JEST ZGODNY 

Z DYREKTYWĄ PPE – ŚRODKI 

OCHRONY OSOBISTEJ – 89/686/

EWG PEŁNA IZOLACJA ORGANIZMU, 

NUMER CERTYFIKATU 553554.

FM53
NAJWYŻSZA 
WSZECHSTRONNOŚĆ

Filtr

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Klasyfi kacja

Tłumienie zamieszek

NATO CBRN

Aprobata NIOSH 42 

CFR 84CS/CN/P100

Aprobata CE                        

EN14387:04 A1 B2        

E1 K1 P3

NATO CBRN

Numer części

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Zastosowanie

Wszystkie niebezpieczne cząstki stałe, w tym pyły, opary, bakterie i wirusy, a także lakrymatory CS (spełnia wymagania 

norm NIOSH dla 8 godz.) i CN (< 1 godz. wg norm NIOSH).

Chemiczne, biologiczne i radiologiczne środki bojowe wg wymagań NATO. Również niektóre toksyczne środki 

przemysłowe, jak chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki i opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65°C.

Wszystkie niebezpieczne cząstki stałe, w tym pyły, mgiełki, opary, bakterie i wirusy, a także lakrymatory CS/CN/OC oraz 

niskopoziomowe opary organiczne.

Podwójna klasyfi kacja dla zastosowań przemysłowych i CBRN. Wszystkie niebezpieczne cząstki stałe, w tym pyły, mgiełki, 

opary, bakterie i wirusy, a także wszystkie gazy CBRN określone przez NIOSH i opary, w tym środki działające na układ 

nerwowy i krew, krztuszące i parzące oraz toksyczne materiały przemysłowe. W połączeniu z maską daje system o 

certyfi kacie CE.

Chemiczne, biologiczne i radiologiczne środki bojowe wg wymagań NATO. Również niektóre toksyczne środki 

przemysłowe, jak chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki i opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65°C.

Zastosowania fi ltra

Opis

Maska FM53 CE RH LRG

Maska FM53 CE RH MED

Maska FM53 CE RH SML

Maska FM53 CE RH XS

Maska FM53 CE LH LRG

Maska FM53 CE LH MED

Maska FM53 CE LH SML

Maska FM53 CE LH XS

Numer części

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Maska FM53 z jednym złączem  (certyfi kat CE)

Opis

Maska z dwoma złączami FM53 CE LRG

Maska z dwoma złączami FM53 CE MED

Maska z dwoma złączami FM53 CE SML

Maska z dwoma złączami FM53 CE XS

Numer części

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Maska FM53 z dwoma złączami  (certyfi kat CE)

Maska FM53 (bez fi ltra)

Maska FM53

Ocena Visual Field Score – 

wg normy CBRN NIOSH

Szybkość przepływu 
podczas picia

0,6 kg

Kauczuk 

chlorobutylowy, 

silikon i poliuretan

96

230 mL/min

Masa

Użyte materiały

Pole widzenia

System nawadniający

Odporność na środki chemiczne, biologiczne, radiologiczne 
i jądrowe (CBRN)

Iperyt (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Laboratoryjny wskaźnik ochrony (chlorek sodu)

Wymagania

36 godzin

2 000

Skuteczność FM53

Ponad 36 godzin

Ponad 10 000

Dane techniczne

Ponownie wdychany CO2

Opór wdechu przy:

30 L/Min

95 L/Min

160 L/Min

Opór wydechu w trybie podciśnieniowym:

85 L/Min

160 L/Min

Ciśnienie zadziałania zaworu wydechowego 
w trybie nadciśnieniowym

0,8%

 

6 mm słupa wody

11 mm słupa wody

20 mm słupa wody

 

11 mm słupa wody

30 mm słupa wody

35 mm słupa wody
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+ +

FM53 ST53 STPAPR

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania powietrza, 
nadciśnieniowym trybem autonomicznym przy zastosowaniu butli o dłuższym 
czasie działania oraz wymuszonym przepływem powietrza.

ST53 z STPAPR

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania powietrza, 
nadciśnieniowym trybem autonomicznym z butlą wystarczającą na 15 minut 
oraz wymuszonym przepływem powietrza.

ST53SD z STPAPR

+ +

FM53 STPAPRST53SD

ST53SD

+

FM53

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania powietrza a 
nadciśnieniowym trybem autonomicznym z butlą wystarczającą na 7 lub 
15 minut. Możliwość łączenia z ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania 
powietrza a wymuszonym przepływem powietrza.

STPAPR

ST53 Kompatybilność

WŁAŚCIWOŚCI KLUCZOWE

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania powietrza a 
nadciśnieniowym trybem autonomicznym przy zastosowaniu butli o dłuższym 
czasie działania. Możliwość zainstalowania wymuszonego przepływu powietrza.

ST53

FM53

+

ST53

■   RATOWNICY - MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, 

CHEMICZNE, BIOLOGICZNE, RADIOLOGICZNE I 

JĄDROWE (CBRN)

■  ORGANY ŚCIGANIA

■  ZESPOŁY DEKONTAMINACYJNE

■  WEJŚCIE DO NIELEGALNYCH LABORATORIÓW 

NARKOTYKÓW I USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ

■ WYSPECJALIZOWANE GRUPY SZTURMOWE

■  USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ CHEMICZNYCH

■   IDENTYFIKACJA I USUWANIE 

ZANIECZYSZCZEŃ BIOLOGICZNYCH

■   ODDZIAŁY REAKCJI NA SYTUACJE 

WYSOKIEGO RYZYKA (SWAT/SRT)

■   ODDZIAŁY ANTYTERRORYSTYCZNE/

SAPERSKIE

■  Panoramiczny, jednosoczewkowy wizjer zapewnia znakomitą widoczność i jest 

kompatybilny z celownikami i noktowizorami.

■ Możliwość zainstalowania soczewek korekcyjnych.

■  Mieszanka kauczuku chlorobutylowego i silikonu gwarantuje dużą elastyczność 

maski oraz wygodę podczas długotrwałego stosowania.

■ 4 rozmiary części twarzowej pozwalają na lepsze dopasowanie maski.

■  6-punktowa więźba nagłowia z niskoprofilowymi, wstępnie wyregulowanymi 

taśmami czołowymi.

■ Standardowe złącze gwintowane 40 mm zgodne z normą EN148-1.

■  Elastyczne uszczelnienie z niskoprofilową częścią czołową zapewnia kompatybilność 

z hełmem.

■ Odporny na uszkodzenia system nawadniający.

■ Wbudowany zdejmowany lekki kaptur ochronny CBRN.

■ Dostępna cała gama filtrów dla różnych zastosowań FM53.

Szczegóły na temat fi ltrów i ich stosowania znajdują się na ostatniej stronie.

FM53 
WIELE TRYBÓW DZIAŁANIA

FM53

Tryb oczyszczania powietrza z wykorzystaniem unikalnego 
fi ltra konformalnego.

FM53

Rewolucyjny wielozadaniowy 

system ochrony dróg 

oddechowych Avon FM53 został 

opracowany specjalnie do zadań 

specjalnych, podczas których

użytkownik musi reagować na 

zmieniające się warunki działania.

FM53
NAJWYŻSZA 
WSZECHSTRONNOŚĆ

SPECJALISTYCZNA MASKA DLA STRZELCÓW

KOMUNIKACJA

■  FM53 może pełnić funkcję zarówno aparatu podciśnieniowego, 

jak nadciśnieniowego (tryb oczyszczający, autonomiczny i z 

wymuszonym przepływem powietrza).

■  Dźwignia VREU (modułu zmiennego oporu wydychania) 

pozwala użytkownikowi przełączać się pomiędzy trybem 

podciśnieniowym a nadciśnieniowym przy zainstalowanym 

wzmacniaczu głosu (VPU).

■  Jednocześnie dźwignia ta ułatwia użytkownikowi określenie, 

w jakim trybie pracuje maska.

■ Jedna maska do wszystkich zastosowań.

■   Niskoprofilowa, miękka część twarzowa zapewnia 

lepsze oparcie policzka na kolbie.

■  Mniejszy rozmiar sprzączki ułatwia integrację z 

kombinezonem/hełmem.

■  Wbudowana funkcja transmisji 

głosu poprzez wewnętrzny mikrofon 

do komunikacji radiowej oraz do 

wzmacniacza głosu.

■  Łatwość komunikacji podczas 

noszenia maski.


