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مجموعة
ST53TM

* برجاء مالحظة أن هذه هي الفترات أعيد تقريبها على أساس معدالت التنفس القياسية CE والتي تبلغ 40 لتر لكل دقيقة.

ST53 4.7 نظام إطار التثبيت من اخللف يوفر خيارات اسطوانة الكربون خفيفة الوزن تتراوح ما بني
و6.8 و9 لتر.

  )EOD( الدفاع – فرق الهجوم، ووحدات إبطال المتفجرات 		■
الدخول وتنظيف العناصر الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية    

والنووية  

CBRNو HAZMAT المستجيب األول – وحدات 		■

جهات تطبيق القانون 		■

البحث الميداني واإلنقاذ 		■

فرق التطهير 		■

الدخول إلى معامل العقاقير السرية ومعالجتها 		■

فرق االقتحام الخاصة 	■

تنظيف المواد الكيماوية المسكوبة 		■

التعرف على المواد الحيوية وتنظيفها 		■

صمام االسطوانة

صمام االسطوانة من النحاس المطلي بالنيكل مع خيار التثبيت وعدم التثبيت. 	■	

مراقبة محتوى االسطوانة

مقياس ضغط مثبت على الصدر، ويمكن التحكم فيه عن بعد، لمراقبة   	■
  مستوى الضغط.

خيار التصفير للتنبيه بانتهاء الخدمة، والذي له القدرة على إيقاف   	■
   تشغيله عند الحاجة.

)CDV( صمام صغير بنظام الضغط السلبي

صمام بنظام الضغط السلبي )Demand Valve( هو األصغر في العالم  	■
حيث تمت تقسيته كيمائياً، ليقدم ضغطاً موجباً بشكل مستمر.    

خيار التركيب على أي من جوانب القناع. 	■

تم تثبيت CDV على القناع عن طريق التوصيل الخيطي     	■
القياسي 40 ملم.  

مت تطوير النظام احلديث ST53 متعدد 
 Avon الوظائف ملعدات وقاية التنفس من
خصيصاً لالستخدامات املتخصصة التي 

يحتاج فيها املستخدم للتجاوب مع ظروف 
التشغيل املتغيرة.

FM53 

�حماية 
متعددة اجلوانب

اخلاصة للعمليات 

خيارات االسطوانة

4.7 لتر كربون خفيف الوزن مغلف 300 بار

6.8 لتر كربون خفيف الوزن مغلف 300 بار

9.0 لتر كربون خفيف الوزن مغلف 200 بار

9.0 لتر كربون خفيف الوزن مغلف 300 بار

حجم الهواء احلر

1269 لتر

1836 لتر

1826 لتر

2430 لتر

املدة التقريبية*

32 دقيقة

45 دقيقة

45 دقيقة

60 دقيقة +



++

FM53STPAPR

يوفر اخليار اخلاص بالتنقل بني وضع APR والضغط املوجب SCBA مع فترة تبلغ 14 دقيقة 
لالسطوانة واإلمداد بالهواء املشغل آلياً.

STPAPR مع ST53SD

+ +

FM53 ST53 STPAPR

يوفر اخليار اخلاص بالتنقل بني وضع APR والضغط املوجب SCBA مع نطاق من خيارات االسطوانة ذات 
املدة األطول واإلمداد بالهواء املشغل آلياً.

STPAPR ST53 مع 

ST53SD

ST53SD

+

FM53

يوفر اخليار اخلاص بالتنقل بني وضع APR والضغط املوجب SCBA مع مدة تصل إلى 7 أو 14 
.ST53 + ST53SD دقيقة لالسطوانة. ميكن الدمج مع

ST53SD

FM53STPAPR

+

يوفر اخليار لالنتقال بني وضع APR واإلمداد بالهواء املشغل آلياً.

STPAPR

ST53 خيارات

FM53

+

يوفر اخليار اخلاص بالتنقل بني وضع APR والضغط املوجب SCBA مع نطاق من خيارات االسطوانة ذات املدة 
.PAPR األطول. ميكن الضبط مع

ST53

ST53

خيارات االسطوانة

�1 لتر كربون خفيف الوزن 

مغلف 300 بار

�2 لتر كربون خفيف الوزن

مغلف 300 بار

حجم الهواء احلر

270 لتر

540 لتر

املدة التقريبية*

7 دقائق

14 دقيقة

* يرجى مالحظة أن هذه هي الفترات التقريبية التي ميكن إعادة حتديدها على أساس معدالت التنفس القياسية املعتمدة في االحتاد األوروبي )CE( والتي تبلغ 40 لتر لكل دقيقة.

CDV متكامل حيث يسمح للمستخدم للتنقل على الفور من الهواء املشغل   	■
آلياً إلى وضع SCBA للضغط املوجب عند احلاجة.  

منتقي السرعة يوفر معدل تدفق عال لما يصل إلى 165 لتر لكل دقيقة. 	■

خيار بطارية الليثيوم المصنعة من ثاني أكسيد الكبريت مع استمرار حياة   	■
البطارية لسبع ساعات على األقل.  

خيار بطارية الليثيوم أيون القابلة للشحن مع استمرار حياة البطارية لست   	■
ساعات على األقل.  

.NATO تتضمن اثنين من الفالتر الخيطية القياسية 40 ملم من طراز 	■

خيارات الفلتر

فلتر لألغراض العامة يتيح الحماية من مجموعة متنوعة من المواد الكيمائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. 	■

يمكن استخدام الفلتر السفلي لمقاومة استنشاق الجسيمات على وجه التحديد لمواجهة تحديات الجسيمات.  	■

يتم تثبيت الفلتر على الجزء األيسر أو األيمن مع موصل مقاس 40 ملم وفقاً لمواصفات حلف الناتو. 	■	

إضافات اختيارية

ملحقات متاحة للخطوط الجوية/ عمليات التطهير. 	■

مجموعة متنوعة من االكسسوارات ذات التكامل التام مثل قنينات الشرب، وأنظمة تصحيح اإلبصار، وعدسات الرؤية    	■
الصافية والشمسية، فضالً عن مجموعة من حقائب التخزين والحمل.  

.)SCBA( بما يتيح لفريق اإلنقاذ تركيب اسطوانة إنقاذ في جهاز التنفس الذاتي ،)RIC( وحدة تركيب للتدخل السريع 	■	

االتصاالت

توجد وحدة اختيارية لتوصيل الصوت )VPU( بميكروفون داخلي والتي يمكن توصيلها من خالل المنفذ اإللكتروني   	■
.)ECP( لالتصاالت  

يمكن تركيب أنظمة اتصاالت خارجية إضافية من خالل هذا المنفذ لالتصاالت اإللكترونية، باستخدام طرف توصيل مناسب. 	■

ST53SD

امللحقات

املزايا

خياران لالسطوانة سعة 1 و2 لتر، نموذجيان للعمليات التكتيكية قصيرة المدى. 	■

خيار استخدام الحزام أو أشرطة الربط. 	■

يمكن الضبط مع STPAPR في الوضع المثبت من الخلف. 	■	

صمام االسطوانة

صمام االسطوانة من النحاس المطلي بالنيكل في وضع عدم التثبيت. 	■	

مراقبة محتوى االسطوانة

خيار لتركيب صافرة تعمل عن بُعد ومقياس للضغط، أو مقياس واحد     	■
   للضغط ملحق مباشرة بجسم المنِظم.

)CDV( صمام صغير بنظام الضغط السلبي

صمام بنظام الضغط السلبي )Demand Valve( هو األصغر في العالم      	■
حيث تمت تقسيته كيمائياً، ليقدم ضغطاً موجباً بشكل مستمر.  

خيار التركيب على أي من جوانب القناع. 	■

تم تثبيت CDV على القناع عن طريق التوصيل الخيطي القياسي 40 ملم. 	■

STPAPR

FM53

وضع APR مع فلتر مصغر وفريد.

FM53



ST53 املواصفات الفنية اخلاصة بـ

.Avon Rubber p.I.c. © Avon Rubber p.l.c 2009 عالمة جتارية مسجلة لشركة Avon مت التسجيل في إجنلترا بالرقم 32960(. اسم وشعار( .Avon Rubber p.I.c هما اسمان جتاريان لشركة Avon Protection Systemsو Avon Protection

يندرج قناع التنفس FM53 حتت تعريف املعدات العسكرية الهامة الواردة في قائمة الذخائر اخلاصة بالواليات املتحدة، طبقاً للوائح املُنِظمة للتداول الدولي لألسلحة، حيث ميكن توفيرها فقط 
خارج نطاق الواليات املتحدة األمريكية للعمالء املرخص لهم بذلك من جانب إدارة الرقابة على العمليات التجارية الدفاعية، التابعة لوزارة اخلارجية األمريكية.

FM53 قناع

 ST53 SCBA أشرطة الربط على

ST53SD SCBA أشرطة الربط على

اللوح اخللفي

صمام االسطوانة

STPAPR

مادة الكلوروبوتيل / مطاط السليكون وقناع البولي إوريثان

شبكة Kevlar مع املعدات املصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ والنايلون

نايلون كوردورا

زجاج من البوليكربونات املقوى

نحاس مطلي بالنيكل

نوريل من إنتاج شركة GE مع 10% حشو زجاجي

املواد املستخدمة

�املواد الكيماوية

)GB( السارين

)HD( اخلردل

عامل االختبار

)GB( السارين

)HD( اخلردل

الذروة القصوى      

)مللي جرام/م3(

0.6

0.087

األداء التقليدياملتطلبات

<6 ساعات

<6 ساعات

متطلبات 

NIOSHCBRN

6 ساعات

6 ساعات

األداء الفعلي

التراكم األقصى            

)مللي جرام- دقيقة/م3(

6

6

الذروة القصوى      

)مللي جرام/متر3(

0.004

0.005

التراكم األقصى            

)مللي جرام- دقيقة/م3(

0.203

0.8

أداء نفاذ العوامل احلية

ST53 )باستثناء االسطوانة والقناع(

ألياف الكربون املغلفة بالكامل، 200 بار، 9.0 لتر

ألياف الكربون املغلفة بالكامل، 300 بار، 4.7 لتر 

ألياف الكربون املغلفة بالكامل، 300 بار، 6.8 لتر

ألياف الكربون المغلفة بالكامل، 300 بار، 9.0 لتر

3.0 كجم )6.6 رطل(

3.9 كجم )8.5 رطل(

3.8 كجم )8.4 رطل(

 4.7 كجم )10.4 رطل(

5.8 كجم )12.7 رطل(

وزن وحدات ST53 )حسب االسطوانات الفارغة(

 ST53SD 2.0 لتر 
)تتضمن اسطوانة 2 لتر ولكن بدون القناع(

1.0  لتر  ST53SD 
)تتضمن اسطوانة 1 لتر ولكن بدون القناع(

2.4 كجم )5.2رطل(

1.8 كجم )4.0 رطل(

وزن وحدات ST53SD )حسب االسطوانات الفارغة(

0.6 كجم )1.3 رطل(

STPAPR بدون CDV أو البطارية أو الخراطيش

STPAPR مع CDV، فلتران لألغراض العامة وبطارية الليثيوم 
المصنعة من ثاني أكسيد الكبريت

1.1 كجم )2.5 رطل( 

2.0 كجم )4.4 رطل(

STPAPR وزن

قناع FM53 )باستثناء الفلتر(

وزن القناع فقط

SCBA أداء التنفس في وضع

 

معدل التنفس

 

 

125 – 165 لتر لكل دقيقة

STPAPR أداء التنفس في وضع

معدل التنفس

نطاق درجات احلرارة في اجلو احمليط

هواء نهاية االسطوانة

103 لتر لكل دقيقة مع ضبط ضغط القناع مبا يزيد عن مستوى الضغط في اجلو احمليط

يتراوح نطاق درجات احلرارة اخلاص بالتشغيل ما بني -30 إلى +60 درجة مئوية

يتميز بالقدرة على حتمل الضغط املوجب ملا يصل إلى 10 بار لضغط االسطوانة

مقاومة التنفس  

مقاومة االستنشاق تتضمن فلتر لألغراض العامة

مقاومة الزفير ال تزيد على 20 مم من املاء في 85 بوصة في الدقيقة في وضع الضغط السلبي

50 ملم من املياه في 85 بوصة في الدقيقة

APR أداء التنفس في وضع

AVON PROTECTION
Hampton Park West, Semington Road, Melksham, SN12 6NB

protection@avon-rubber.com  :01225        بريد إلكتروني 896 01225         فاكس: 301 896 هاتف:  705

حماية المستقبل




