
SOROZAT
ST53

SOKOLDALÚ 
VÉDELEM
A KÜLÖNLEGES MŰVELETEKHEZ



SOROZAT
ST53

* Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezek “körülbelüli” idők, amelyek a CE szabvány szerinti 40 liter/perc levegőfogyasztáson alapulnak.

ST53 A háton hordható keretre 4,7 literes, 6,8 literes vagy 
9 literes könnyű szénszálas palackok rögzíthetők.

■  VÉDELMI - TÁMADÓ CSAPATOK,    
 ROBBANÓANYAG ELLÁTÁS (EOD), 
 CBRN BEHATOLÁS ÉS MEGSZÁLLÁS

■  ELSŐ REAGÁLÓ –  VESZÉLYES ANYAGOK   
 (HAZMAT), VALAMINT VEGYI, BIOLÓGIAI, 
 RADIOLÓGIAI ÉS NUKLEÁRIS (CBRN) ESEMÉNYEK

■  RENDVÉDELEM

■  VÁROSI KUTATÁS ÉS MENTÉS

■  MENTESÍTŐ CSOPORTOK

■  TITKOS DROGLABORATÓRIUMOKBA   
 TÖRTÉNŐ BEHATOLÁS ÉS BEAVATKOZÁS

■ KÜLÖNLEGES RENDŐRI EGYSÉGEK

■  KIÖMLÖTT VEGYI ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA

■  BIOLÓGIAI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 
 ÉS MEGSZÜNTETÉSE

PALACK SZELEP
■ Nikkel-bevonatú sárgaréz szelep, reteszelő és nem 
 reteszelő kivitelben.

A PALACKBAN LÉVÖ LÉGZÖGÁZ 
(SÜRÍTETT LEVEGÖ) ELLENÖRZÉSE
■ Mellkason elhelyezett nyomásmérő műszer a palckban 
 levő légzőgáz nyomásának ellenőrzésére.

■ A légzőgáz fogytát jelző sípolás kikapcsolható.

KOMPAKT LÉGZÖAUTOMATA (CDV)
■ A világ legkisebb, vegyi anyagoknak ellenálló 
 légzőautomatája állandó, pozitív nyomást biztosít.

■ A maszk mindkét oldalára felszerelhető.

■ A CDV a maszkhoz a szabvány, 40mm-es mentes 
 fészekbe csavarható.

Az Avon forradalmi, 

többfunkciós légzésvédelmi 

eszközét, az ST53-at kifejezetten 

olyan alkalmazásra fejlesztették 

ki, ahol a műveleti körülmények 

gyorsan változhatnak.

FM53 
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VÉDELEM
A KÜLÖNLEGES MŰVELETEKHEZ

Palack választék

4,7 literes könnyű szénszál erősítésű 
műanyag, 300 bar 

6,8 literes könnyű szénszál erősítésű 
műanyag, 300 bar

9,0 literes könnyű szénszál erősítésű 
műanyag, 200 bar

9,0 literes könnyű szénszál erősítésű 
műanyag, 300 bar

Felhasználható levegő 
mennyisége

1269 liter

1836 liter

1826 liter

2430 liter

Körülbelüli időtartam*

32 perc

45 perc

45 perc

60 perc +



+ +

FM53 STPAPR

Választhatja a légzőálarcból (APR), a 14 percre elegendő légzőgázt 
tartalmazó palackkal szerelt légzőkészülékből és 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

Választhatja a gázálarcból (APR) és a pozitív nyomású, 7 vagy 14 
percre elegendő légzőgázt tartalmazó palackkal szerelt önálló, 
környezettől független légzőkészülékből álló (SCBA) együttest. 
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 Opciók

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

Palack választék

1 literes könnyű szénszénszál 

erősítésű műanyag, 300 bar

2 literes könnyű szénszál 

erősítésű műanyag, 300 bar

Felhasználható levegő 
mennyisége

270 liter

540 liter

Körülbelüli időtartam*

7 perc

14 perc

* Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezek “körülbelüli” idők, amelyek a CE szabvány szerinti 40 liter/perc levegőfogyasztáson alapulnak.

SZÜRÖBETÉTEK
■ Az általános szűrőbetét számos vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris szennyezés 
 ellen védelmet biztosít.

■ Az alacsonyabb belégzési ellenállású porszűrő a levegőben lévő szilárd részecskéket szűri ki.

■ A szűrő a bal- és a jobb oldalra egyaránt becsavarható a NATO szabvány szerinti 40mm-es 
 csatlakozó fészekbe.

RENDELHETÖ TARTOZÉKOK
■ Levegő tömlő / mentesítéskor használatos kiegészítők rendelhetők.

■ Számos tartozék kapható, pl. kulacsok, dioptriás lencséket rögzítő betét (Vision 
 Correction System), színtelen és napfényvédő rátétek, és számos tároló- és hordtáskák.

■ A gyorsbeavatkozó csatlakozó (Rapid Intervention Coupling - RIC) lehetővé teszi, hogy 
 a mentőcsapat mentőpalackot csatlakoztasson az SCBA-ra.

KOMMUNIKÁCIÓ
■ Az elektronikus kommunikációs portra (ECP) a külön rendelhető, belső mikrofonnal 
 rendelkező hangképző egység (VPU) csatlakoztatható.

■ További külső kommunikációs rendszerek is csatlakoztathatók az ECP-n keresztül a 
 megfelelő kábellel

ST53SD

TARTOZÉKOK

TULAJDONSÁGOK
■ 1 és 2 literes palackkal is használható, ami ideális a rövid idejű bevetéseknél.

■ Választható övön, vagy háton hordozható kivitel.

■ A háton hordozható változat kisnyomású elektromos működésű 
 szűrt levegő ellátó egységgel (STPAPR) együtt alkalmazható.

PALACK SZELEP
■ Nem reteszelő kivitelű nikkel-bevonatú sárgaréz szelep.

A PALACKBAN LÉVÖ LÉGZÖGÁZ 
(SÜRÍTETT LEVEGÖ) ELLENÖRZÉSE
■ A nyomáscsökkentőhöz egy síp és egy nyomásmérő, vagy 
 csak egy nyomásmérő csatlakoztatható.

KOMPAKT LÉGZÖAUTOMATA (CDV)
■ A világ legkisebb, vegyi anyagoknak ellenálló légzőautomatája 
 állandó, pozitív nyomást biztosít.

■ A maszk mindkét oldalára felszerelhető.

■ A CDV a maszkhoz a szabvány, 40mm-es mentes fészekbe csavarható.

STPAPR

FM53

APR (gázálarc) üzemmód szabványos szűrőbetéttel

FM53
■ Az integrált légzőautomata lehetővé teszi, hogy a 
 felhasználó azonnal átváltson kisnyomású elektromos 
 működésű légellátásról az önálló légzőkészülékre (SCBA) 
 módra, ha szükséges.

■ A sebességválasztóval akár 165 liter / perc áramlási 
 sebességet is biztosíthat.

■ Rendelhető lítium-kéndioxid telep, minimum 7 órai 
 működési idővel.

■ Rendelhető lítium-ion újratölthető akkumulátor, 
 minimum 6 órai működési idővel.

■ Két 40 mm-es szabvány NATO menetes szűrőbetét 
 tartozik hozzá.



ST53 Müszaki adatok

Az Avon Protection és az Avon Protection Systems az Avon Rubber p.l.c. bejegyzett névjegyei (bejegyezve Angliában, cégjegyzékszám: 32960).

Az Avon név és logó az Avon Rubber p.l.c. bejegyzett védjegyei, © Avon Rubber p.l.c 2010.

AZ FM53 LÉGZŐÁLARC AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HADIANYAG JEGYZÉKÉBEN ÉS A NEMZETKÖZI FEGYVERKERESKEDELMI SZABÁLYOK 

SZERINT FONTOS HADI FELSZERELÉSNEK MINŐSÜL, EZÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL CSAK OLYAN VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA 

ÉRTÉKESÍTHETŐ, AKIK RENDELKEZNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BELÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK VÉDELMI FELSZERELÉSEK VÁSÁRLÁSÁRA 

VONATKOZÓ ENGEDÉLYÉVEL.

FM53 légzőálarc

Hordheveder az ST53 SCBA-hoz 

Hordheveder az ST53SD SCBA-hoz

Hátlemez

Palack szelep

STPAPR

Klorobutil / szilikongumi és poliuretán alapú műanyag szemüveg

Kevlárszövet rozsdamentes acél és nylon vázzal

Nylon cordura

Üvegszállal erősített polikarbonát

Nikkel-bevontú sárgaréz

GE noryl 10% üveg töltettel

Felhasznált anyagok

Vegyi harcanyag

Szarin (GB)

Mustárgáz (HD)

Teszt hatóanyag

Szarin (GB)

Mustárgáz (HD)

Maximális 
csúcsérték  

(mg/m3)

0.6

0.087

Követelmények Tipikus

teljesítmény

>6 óra

>6 óra

NIOSH CBRN

követelmények

6 óra

6 óra

Tényleges

Maximális 
kumulatív érték  

(mg-perc/m3)

6

6

Maximális 
csúcsérték  

(mg/m3)

0.004

0.005

Maximális 
kumulatív érték  

(mg-perc/m3)

0.203

0.8

Vegyi harcanyagokkal szembeni ellenállóképesség

ST53 (palack és légzőálarc nélkül)

Szénszál erősítésű műanyag, 200 bar, 9,0 liter

Szénszál erősítésű műanyag 300 bar, 4,7 liter

Szénszál erősítésű műanyag, 300 bar, 6,8 liter

Szénszál erősítésű műanyag, 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)

Az ST53 egységek tömege (üres palackkal)

ST53SD 2,0 liter 

(2 literes palackkal, légzőálarc nélkül)

ST53SD 1,0 liter

(1 literes palackkal, légzőálarc nélkül)

2.4 kg (5.2 lbs)

1.8 kg (4.0 lbs)

Az ST53SD egységek tömege (üres palackkal)

0.6 kg (1.3 lbs)

STPAPR CDV nélkül, akkumulátorral vagy szárazteleppel

STPAPR CDV-vel, két, általános rendeltetésű szűrőbetéttel 

és lítium-kéndioxid teleppel

1.1 kg (2.5 lbs)

2.0 kg (4.4 lbs)

Az STPAPR tömege

FM53 légzőálarc (szűrőbetét nélkül)

A légzőálarc tömege

Teljesítményadatok légzőkészülék (SCBA) üzemmódban

 

Szolgáltatott levegő 

mennyisége 

 

125 – 165 liter / perc

A szolgáltatott levegő mennyisége 
STPAPR üzemmódban

Szolgáltatott levegő 
mennyisége

Környezeti hőmérséklet

A palackban maradó levegő

103 liter / perc, ha a légzőálarcban lévő nyomás a környezeti 
nyomásnál magasabb

Környezeti hőmérséklet: -30°C és +60°C között

10 bar palacknyomásig tartja fenn a légzőálarcban a túlnyomást

Légzési ellenállás  

Belégzési ellenállás általános rendeltetésű szűrőbetéttel

A kilégzési ellenállás gázálarcként való alkalmazásnál kisebb 20 vízoszlop milliméternél 85 l/perc levegő-felhasználásnál

50 vízoszlop milliméter 85 l/perc levegőfelhasználásnál

Teljesítményadatok gázálarc (APR) üzemmódban

AVON PROTECTION

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

t: 01225 896 705        f:  01225 896 301        e: protection@avon-rubber.com
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