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HET FM53 MASKER VALT IN DE VERENIGDE STATEN BINNEN DE DEFINITIE VAN BELANGRIJKE MILITAIRE UITRUSTING OP DE MUNITIELIJST, 

INTERNATIONALE WAPENHANDELBEPALINGEN EN MAG BUITEN DE VERENIGDE STATEN ALLEEN WORDEN GELEVERD AAN

KLANTEN GERECHTIGD DOOR HET V.S. MINISTERIE VAN DEFENSIE VOOR HANDELSCONTROLE.

FM53 masker

Harnas op ST53 SCBA

Harnas op ST53SD SCBA

Achterplaat

Cilinderklep

STPAPR

Chlorobutyl / Siliconenrubber & polyurethaan vizier

Kevlar webbing met rvs en  nylon bevestigingsmiddelen

Nylon cordura

Glasvezelversterkt polycarbonaat

Vernikkeld messing

GE noryl met een  10% glasvulling

Verwerkte materialen

Chemische proefstof

Sarin (GB)

Mosterd (HD)

Testmiddel

Sarin (GB)

Mosterd (HD)

Max Piek 

(mg/m3)

0.6

0.087

Eisen Typishe

prestatie

>6 uur

>6 uur

NIOSH CBRN

eisen

6 uur

6 uur

Feitelijke

Max Cumulatief 

(mg-min/m3)

6

6

Max Piek 

(mg/m3)

0.004

0.005

Max Cumulatief 

(mg-min/m3)

0.203

0.8

Permeatie levend middel-prestatie

ST53 (exclusief cilinder en masker)

Koolstofvezel volledig gewikkeld, 100 bar, 9,0 liter

Koolstofvezel volledig gewikkeld, 300 bar, 4,7 liter

Koolstofvezel volledig gewikkeld, 300 bar, 6,8 liter

Koolstofvezel volledig gewikkeld, 300 bar, 9,0 liter

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)

Gewicht voor ST53 apparaten (gebaseerd op lege cilinders)

ST53SD 2 liter

(inclusief 2 liter cilinder maar zonder masker)

ST53SD 1 liter

(inclusief 2 liter cilinder maar zonder masker)

2,4 kg (5.2 lbs)

1,8 kg (4.0 lbs)

Gewicht voor ST53SD apparaten (gebaseerd op lege cilinders)

0,6 kg (1.3 lbs)

STPAPR zonder CIV, batterij of patronen

STPAPR met CIV, twee filters voor algemene doeleinden

en een lithium-zwaveldioxide batterij

1,1 kg (2.5 lbs)

2,0 kg (4.4 lbs)

Gewicht voor STPAPR

FM53 masker (excl. fi lter)

Gewicht alleen voor masker

Ademprestatie in SCBA-stand

 

Ademsnelheid

 

 

125 - 165 liter per minuut

Ademprestatie in STPAPR-stand

Ademsnelheid

Omgevingsgrenzen

Einde cilinderlucht  

103 liter per minuut met maskerdruk boven omgevingsdruk

Bedrijfstemperatuurbereik is -30ºC tot +60ºC

Kan positieve druk weerstaan tot 10 bar cilinderdruk

Ademweerstand

Inhalatieweerstand inclusief fi lter voor algemene doeleinden

Exhalatieweerstand niet meer dan 20mm water bij 85 lpm in negatieve drukstand

50mm  water bij 85 lpm

Ademprestatie in APR-stand
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+ +

FM53 STPAPR

Levert de mogelijkheid te schakelen tussen APR-stand, positieve druk 
SCBA met 14 minuten cilinderduur en aangedreven luchttoevoer.

ST53SD met STPAPR

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Levert de optie te schakelen tussen APR-stand en positieve druk SCBA met een 
reeks cilinderopties met langere gebruiksduur en aangedreven luchttoevoer.

ST53 met STPAPR

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Levert de mogelijkheid te schakelen tussen APR-stand, positieve druk 
SCBA met 7 of 14 minuten cilinderduur. Kan worden gecombineerd met 
ST53 & ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Biedt de mogelijkheid te schakelen tussen APR-stand en 
aangedreven luchttoevoer.

STPAPR

ST53 Opties

* Gelieve er op te letten dat dit ‘geschatte’ beramingen zijn gebaseerd op standaard CE ademhalingsverhoudingen van 40 liter per minuut.

ST53 Compleet rugframesysteem met 4,7 liter, 6,8 liter en 9 liter 
lichtgewicht koolstofcilinderopties.

FM53

+

Levert de optie te schakelen tussen APR-stand en positieve druk SCBA met een 
reeks cilinderopties met langere gebruiksduur. Kan worden uitgerust met PAPR.

ST53

ST53

■   DEFENSIE - AANVALTEAMS, 
EXPLOSIEVENVERWIJDERING (EOD), CBRN 
TOEGANG EN VERWIJDERING

■  EERSTE HULP - HAZMAT & CBRN

■  WETSHANDHAVING

■   STEDELIJKE OPSPORINGS- & 
REDDINGSDIENST

■  ONTSMETTINGSTEAMS

■   CLANDESTIENE DRUG LAB TOEGANG & 
REMEDIATIE

■ SPECIALISTISCHE TOEGANGSPLOEGEN

■  VERWIJDERING CHEMISCHE SPILLAGES

■  BIO IDENTIFICATIE & VERWIJDERING

CILINDERKLEP

■ Vernikkelde messing cilinderklep met vergrendelings- en 

 ontgrendelingsconfiguratie-optie.

CILINDERINHOUDCONTROLE

■  Op afstand toegankelijke, op borsthoogte bevestigde 

manometer voor het controleren van de druk.

■ Fluitsignaal voor einde gebruik-alarm – kan indien 

 gewenst worden uitgeschakeld.

COMPACT INADEMVENTIEL (CIV)

■ ’ s Werelds kleinste chemisch gehard inademventiel 

levert constante positieve druk.

■ Kan aan beide zijden van het masker worden aangebracht.

■  CIV wordt via standaard 40mm shroefdraadverbinding 

aan het masker bevestigd.

Avon’s vernieuwend 
ST53 multifunctioneel 
ademhalingsbeschermend 
uitrusting (RPE) -systeem 
werd speciaal ontwikkeld voor 
specialistische toepassingen waar 
de gebruiker moet inspringen op 
wisselende omstandigheden.

FM53 

Cilinderopties

1 liter lichtgewicht koolstof

Verpakt 300 bar

2 liter lichtgewicht koolstof 

Verpakt 300 bar

Vrije lucht volume

270 liter

540 liter

Geschatte duur**

7 minuten

14 minuten

**  Gelieve er op te letten dat dit ‘geschatte’ beramingen zijn gebaseerd op standaard CE ademhalingsverhoudingen van 
40 liter per minuut.

FILTEROPTIES
■  Het fi lter voor algemene doeleinden levert bescherming tegen een grote 

verscheidenheid aan CBRN-gevaren.

■  Het lagere inademingsweerstand-deeltjesfi lter kan specifi ek worden gebruikt voor problemen 
met stofdeeltjes.

■ Filter wordt links of rechts gemonteerd – via 40mm standaard NATO koppeling.

OPTIONELE EXTRA´S
■ Luchtlijn/ decontaminatiebevestigingen beschikbaar.

■  Grote verscheidenheid aan compatibele accessoires zoals drinkfl essen, zichtverbeterings-
systeem, transparante en zonwerende voorzetlenzen en een reeks opslag- en draagtassen.

■ De snelkoppeling (RIC) stelt reddingsteams in staat een reddingscilinder op de SCBA aan te sluiten.

COMMUNICATIE
■  Optioneel spraakmembraan (VPU) met ingebouwde microfoon kan gemakkelijk worden 

aangebracht via de Electronische Communicatie Poort (ECP).

■  Additionele externe communicatiesystemen kunnen met een toepasselijke kabel via de ECP 
worden aangebracht.

ST53SD

ACCESSOIRES

KENMERKEN
■ 1 en 2 liter cilinderopties, ideaal voor kortdurende tactische acties.

■ Keuze tussen riem-of harnasdraagoptie.

■ Kan worden aangebracht met STPAPR in rug-configuratie.

CILINDERKLEP
■ Vernikkelde messing cilinderklep in 
 ontgrendelingsconfiguratie.

CILINDERINHOUDCONTROLE
■ Optie voor fluitsignaal en manometer op afstand, of 
 manometer gemonteerd op reduceerventielbehuizing.

COMPACT INADEMVENTIEL (CIV)
■  ’s Werelds kleinste chemisch gehard inademventiel levert 

constante positieve druk.

■ Kan aan beide zijden van het masker worden aangebracht.

■ CIV wordt via standaard 40mm shroefdraadverbinding aan het masker bevestigd.
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STPAPR

FM53

APR-stand met unieke conforme fi lter.

FM53

Cilinderopties

4,7 liter lichtgewicht koolstof 300 bar 

6,8 liter lichtgewicht koolstof 300 bar

9,0 liter lichtgewicht koolstof 200 bar

9,0 liter lichtgewicht koolstof 300 bar

Vrije lucht volume

1269 liter

1836 liter

1826 liter

2430 liter

Geschatte duur*

32 minuten

45 minuten

45 minuten

60 minuten +

SERIE
ST53 ■  Ingebouwde CIV stelt de gebruiker in staat wanneer 

nodig onmiddellijk over te schakelen tussen aangedreven 
luchttoevoer en positieve druk SCBA-stand.

■  Snelheidsinstelling levert een hoge stroming tot 165 liter 
per minuut.

■  Lithium zwaveldioxide-batterij optie met een 
batterijduur van minimaal 7 uur.

■  Lithium-ion heroplaadbare batterij met een duur 
van minimaal 6 uur.

■ Bevat twee 40mm standaard NATO shroefdraadfilters.


