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O FM53 É CERTIFICADO PELA CE 

DE ACORDO COM A DIRECTIVA DE 

EPP EUROPEIA 89 / 686 / CEE BSI, 

CERTIFICADO NÚMERO 553554.

FM53
O MAIS MODERNO 
EM VERSATILIDADE

Filtro

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Classifi cação

Controlo de Motins

NBRQ OTAN

42 CFR 84CS/CN/P100 

aprovado pelo NIOSH

Aprovado pela CE 

EN14387:04 A1 B2   E1 

K1 P3

NBRQ OTAN

Número da Peça

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Aplicação

Todos os riscos de partículas, incluindo poeira, fumo, bactérias e vírus, mais o agente anti-motins CS (cumpre as normas 

de ensaio de 8 horas do NIOSH) e CN (< 1 hora em relação às normas de ensaio do NIOSH).

Agentes de guerra químicos e biológicos de acordo com os requisitos da OTAN. Além disso, determinados químicos 

industriais tóxicos, tais como cloro, ácido sulfídrico, dióxido de enxofre e vapores orgânicos com um ponto de ebulição 

superior a 65°C.

Todos os riscos de partículas, incluindo poeira, vapor, fumo, bactérias e vírus, mais os agentes anti-motins, CS/CN/OC e 

vapores orgânicos de baixo nível.

Classifi cação dupla para aplicações industriais e NBRQ. Todos os riscos de partículas, incluindo poeira, fumo, bactérias 

e vírus, mais todos os gases e vapores NBRQ especifi cados pelo NIOSH, incluindo agentes neurotóxicos, sanguíneos, 

asfi xiantes e vesicantes e materiais industriais tóxicos. Indica o sistema certifi cado CE quando ligado à máscara.

Agentes de guerra químicos, biológicos e radiológicos de acordo com os requisitos da OTAN. Além disso, determinados 

químicos industriais tóxicos, tais como cloro, ácido sulfídrico, dióxido de enxofre e vapores orgânicos com um ponto de 

ebulição superior a 65°C.

Aplicações do Filtro

Descrição

Máscara CE FM53 DTO. L

Máscara CE FM53 DTO. M

Máscara CE FM53 DTO. S

Máscara CE FM53 DTO. XS

Máscara CE FM53 ESQ. L

Máscara CE FM53 ESQ. M

Máscara CE FM53 ESQ. S

Máscara CE FM53 ESQ. XS

Número da Peça

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Máscara de Porta de Filtro Individual FM53  (Certifi cada pela CE)

Descrição

Máscara CE FM53 de Porta Dupla L

Máscara CE FM53 de Porta Dupla M

Máscara CE FM53 de Porta Dupla S

Máscara CE FM53 de Porta Dupla XS

Número da Peça

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Máscara de Porta de Filtro Dupla FM53  (Certifi cada pela CE)

Máscara FM53 
(excluindo o fi ltro)

Máscara FM53

Índice do Campo de Visão – 

norma NBRQ do NIOSH

Taxa do Fluxo de Bebida

0,6 kg (1,3 lbs)

Borracha e poliuretano 

de clorobutil/silicone

96

230 mL/min

Peso

Materiais Utilizados

Campo de Visão

Hidratação

Resistência a Agentes NBRQ

Mostarda (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Desempenho do factor de protecção laboratorial (cloreto de sódio)

Requisito

36 horas

2.000

Desempenho FM53

Superior a 36 horas

Superior a 10.000

Dados Técnicos

CO2 novamente respirado

Resistência à inalação a:

30 L/Min

95 L/Min

160 L/Min

Modo de pressão negativa da resistência de exalação:

85 L/Min

160 L/Min

Pressão de abertura do modo positivo da válvula 
de exalação

0,8%

 

6 mm WG

11 mm WG

20 mm WG

 

11 mm WG

30 mm WG

35 mm WG

EMEA/FM53/BR/POR/140111



+ +

FM53 STPAPR

Oferece a opção de alternar entre o modo APR e o modo SCBA de pressão 
positiva com duração da garrafa de 15 minutos e fornecimento de ar eléctrico.

ST53SD com STPAPR

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Oferece a opção de alternar entre o modo APR e o modo SCBA de pressão positiva 
com várias opções de garrafa de duração prolongada e fornecimento de ar eléctrico.

ST53 com STPAPR

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Oferece a opção de alternar entre o modo APR e o modo SCBA de pressão 
positiva com duração da garrafa de 7 ou 15 minutos. Pode ser combinado 
com ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Oferece a opção de alternar entre o modo APR e o fornecimento 
de ar eléctrico.

STPAPR

ST53 Compatibilidade

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

FM53

+

Oferece a opção de alternar entre o modo APR e o modo SCBA de pressão positiva
com várias opções de garrafa de duração prolongada. Pode ser equipado com PAPR.

ST53

ST53

■  SOCORRISTAS - MATERIAIS PERIGOSOS E NBRQ

■  CUMPRIMENTO DA LEI

■  EQUIPAS DE DESCONTAMINAÇÃO

■  ENTRADA E REMEDIAÇÃO EM LABORATÓRIOS 

DE DROGAS CLANDESTINOS

■ EQUIPAS DE ENTRADA ESPECIALIZADAS

■  LIMPEZA DE DERRAMES QUÍMICOS

■  IDENTIFICAÇÃO E LIMPEZA BIOLÓGICA

■   BRIGADAS DE INTERVENÇÃO/EQUIPAS DE 

RESPOSTA ESPECIALIZADA

■  BRIGADAS ANTI-TERRORISTAS

■  Visor de lente individual panorâmico que proporciona um excelente campo de visão e 

compatibilidade com os visores de armas e equipamento de visão nocturna.

■ Conjunto de Correcção da Visão para lentes correctivas.

■  Mistura de borracha de clorobutil e silicone que proporciona à mascara um elevado grau 

de flexibilidade e conforto para uso prolongado.

■ 4 tamanhos de máscara facial para uma melhor adequação.

■ Arnês para gorro de 6 pontos com fitas de fronte pré-ajustadas de perfil rebaixado.

■ Forma de rosca de 40mm normalizada em conformidade com a norma EN148-1.

■ Reflector com fronte de perfil rebaixado para compatibilidade com o capacete.

■ Sistema de hidratação à prova de falhas.

■ Capuz de protecção NBRQ leve amovível integrado.

■  Está disponível uma variedade de filtros para dar resposta às várias necessidades que o 

FM53 possa encontrar.

Por favor consulte a última página para obter toda a informação sobre as aplicações do fi ltro.

FM53 

■  Capacidade de comunicações de voz 

integradas com microfone interno 

para uso quer do rádio quer da 

unidade de projecção de voz.

■  Oferece a capacidade de facilmente 

comunicar enquanto usa a máscara.

MÚLTIPLOS MODOS DE 
FUNCIONAMENTO

FM53

Modo APR com fi ltro adaptado único.

FM53

O revolucionário Sistema de 

Equipamento Protector Respiratório 

(EPR) de múltiplas funções 

FM53 da Avon foi desenvolvido 

especifi camente para aplicações 

especializadas nas quais o utilizador 

necessita de responder a condições 

operacionais variáveis.

FM53
O MAIS MODERNO 
EM VERSATILIDADE

■   Máscara facial suave de perfil rebaixado que proporciona uma 

excelente solda da face com a arma para integração de armas.

■  Tamanho reduzido das fivelas para integração 

do fato/capacete.

MÁSCARA PARA ATIRADORES 
ESPECIALIZADOS

COMUNICAÇÕES

■  O FM53 pode funcionar como máscara de pressão quer 

negativa quer positiva (modos APR, SCBA e PAPR).

■  A alavanca VREU oferece ao utilizador a capacidade de 

alternar entre os modos de funcionamento com pressão 

negativa e positiva com a Unidade de Projecção da Voz 

(UPV) instalada.

■  A alavanca também permite ao utilizador identificar 

facilmente qual o modo de pressão que está a usar.

■ Uma máscara para todas as aplicações.


