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Dane techniczne ST53

Avon Protection i Avon Protection Systems to nazwy handlowe fi rmy Avon Rubber p.l.c. (zarejestrowanej w Anglii pod numerem 32960). 
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RESPIRATOR FM53 JEST KWALIFIKOWANY JAKO ISTOTNY SPRZĘT WOJSKOWY W ROZUMIENIU AMERYKAŃSKIEJ LISTY AMUNICJI I SPRZĘTU BOJOWEGO 

ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW HANDLU BRONIĄ, DLATEGO MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY KLIENTOM SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

TYLKO PO UZYSKANIU PRZEZ NICH LICENCJI AMERYKAŃSKIEGO DEPARTAMENTU STANU, DYREKTORAT KONTROLI HANDLU BRONIĄ.

Maska FM53

Szelki autonomicznego aparatu ST53

Szelki autonomicznego aparatu ST53SD

Płyta tylna

Zawór butli

STPAPR

Kauczuk chlorobutylowy / silikon i wizjer z poliuretanu

Sieć z Kevlaru ze stalą nierdzewną i nylonem

Cordura nylonowa

Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym

Niklowany mosiądz

GE Noryl z 10% wypełnieniem z włókna szklanego

Użyte materiały

Środek chemiczny

Sarin (GB)

Iperyt (HD)

Środek testowy

Sarin (GB)

Iperyt (HD)

Maks. szczyt 

(mg/m3)

0.6

0.087

Wymagania Typowa

skuteczność

>6 godzin

>6 godzin

Wymagania

NIOSH CBRN

6 godzin

6 godzin

Rzeczywiste

Maks. kumulacja 

(mg-min/m3)

6

6

Maks. szczyt 

(mg/m3)

0.004

0.005

Maks. kumulacja 

(mg-min/m3)

0.203

0.8

Skuteczność przenikania substancji żywych

ST53 (bez butli i maski)

Włókno węglowe, pełen oplot, 200 bar, 9 litrów

Włókno węglowe, pełen oplot, 300 bar, 4,7 litra

Włókno węglowe, pełen oplot, 300 bar, 6,8 litra

Włókno węglowe, pełen oplot, 300 bar, 9,0 litrów

3,0 kg

3,9 kg

3,8 kg

4,7 kg

5,8 kg

Masa urządzeń ST53 (przy pustych butlach)

ST53SD 2 litry

(z 2-litrową butlą, bez maski)

ST53SD 1,0 litr

(z 1-litrową butlą, bez maski)

2,4 kg

1,8 kg

Masa urządzeń ST53SD (przy pustych butlach)

0,6 kg

STPAPR bez CDV, akumulatorów i wkładów

STPAPR z CDV, dwa filtry ogólnego zastosowania i 

bateria litowa siarkowa

1,1 kg

2,0 kg

Masa STPAPR

Maska FM53 (bez fi ltra)

Masa samej maski

Skuteczność oddychania w trybie autonomicznym

Wydajność 

oddychania

125 - 165 litrów/min.

Skuteczność oddychania w trybie STPAPR

Wydajność oddychania

Zakres temperatur otoczenia

Koniec powietrza w butli  

103 litry/min. przy ciśnieniu maski powyżej otoczenia

Zakres temperatur roboczych wynosi od -30ºC do +60ºC

Utrzymuje nadciśnienie do 10 bar ciśnienia w butli

Opór oddychania 

Opór wdechu z fi ltrem ogólnego zastosowania

Opór wydechu nie przekraczający 20 mm słupa wody przy 85 l/min. w trybie podciśnieniowym

50 mm słupa wody przy 85 l/min.

Skuteczność oddychania w trybie oczyszczania powietrza

WSZECHSTRONNA 
OCHRONA
PODCZAS OPERACJI SPECJALNYCH
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+ +

FM53 ST53 STPAPR

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania powietrza, 
nadciśnieniowym trybem autonomicznym z wybraną butlą 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 14 
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 
14 minut. Możliwość łączenia z ST53 i ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

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

STPAPR

Opcje ST53

* Uwaga: okres eksploatacji obliczany jest w przybliżeniu, w oparciu o standardowe natężenie oddychania 40 litrów na minutę.

ST53 System ze stelażem na plecy, do wyboru lekkie butle z 
karbonu o pojemności 4,7 litra, 6,8 litra i 9 litrów.

FM53

+

Możliwość przełączania się pomiędzy trybem oczyszczania powietrza a 
nadciśnieniowym trybem autonomicznym z wybraną butlą o dłuższym czasie 
działania. Możliwość zainstalowania wymuszonego przepływu powietrza.

ST53

ST53

■   OBRONA - ODDZIAŁY SZTURMOWE, ODDZIAŁY 
SAPERSKIE, WEJŚCIE DO OBSZARÓW SKAŻONYCH 
CBRN I USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ

■   RATOWNICY - MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, 
CHEMICZNE, BIOLOGICZNE, RADIOLOGICZNE I 
JĄDROWE (CBRN)

■  ORGANY ŚCIGANIA

■   PRZESZUKIWANIE I RATOWNICTWO NA 
TERENACH MIEJSKICH

■  ZESPOŁY DEKONTAMINACYJNE

■   WEJŚCIE DO NIELEGALNYCH LABORATORIÓW 
NARKOTYKÓW I USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ

■ WYSPECJALIZOWANE GRUPY SZTURMOWE

■  USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ CHEMICZNYCH

■   IDENTYFIKACJA I USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ BIOLOGICZNYCH

ZAWÓR BUTLI

■ Zawór butli z niklowanego mosiądzu, do wyboru w 

 konfiguracji z blokadą lub bez.

CZUJNIK WYPEŁNIENIA BUTLI

■ Montowany na klatce piersiowej zdalny manometr do 

 monitorowania ciśnienia w butli.

■ Gwizdek sygnalizujący koniec eksploatacji, który 

 można na życzenie odłączyć.

ZAWÓR DOZUJĄCY COMPACT DEMAND 
VALVE (CDV)

■ Najmniejszy na świecie utwardzany chemicznie 

 zawór dozujący powietrze od pierwszego oddechu 

 stale dostarcza nadciśnienie.

■ Można go zamontować z dowolnej strony maski.

■ Zawór CDV mocuje się do maski standardowym złączem 

 gwintowanym 40 mm.

Rewolucyjny wielozadaniowy system 

ochrony dróg oddechowych Avon 

ST53 został opracowany specjalnie 

do zadań specjalnych, podczas 

których użytkownik musi reagować 

na zmieniające się warunki działania.

FM53 

Opcje butli

Lekka konstrukcja oplatana włóknem 

węglowym 1 litr, 300 bar

Lekka konstrukcja oplatana włóknem 

węglowym 2 litry, 300 bar

Objętość wolnego 
powietrza

270 litrów

540 litrów

Przybliżony czas eksploatacji*

7 minut

14 minut

* Uwaga: okres eksploatacji obliczany jest w przybliżeniu, w oparciu o standardowe natężenie oddychania 40 litrów na minutę.

WYBÓR FILTRÓW

■  Filtr ogólnego zastosowania chroni przed szerokim zakresem zagrożeń chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRN).

■  Filtr cząstek stałych, charakteryzujący się niskim oporem wdechu, może służyć do ochrony 
przed skażeniem cząstkami stałymi.

■ Filtr montowany po lewej lub prawej stronie – standardowe złącze NATO 40 mm.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

■ Dostępne są węże / przystawki do dekontaminacji.

■  Szeroka gama kompatybilnych akcesoriów, m.in. manierki do systemu nawadniającego, 
system do montażu soczewek korekcyjnych Vision Correction, nakładki przezroczyste i 
przeciwsłoneczne oraz torby do przechowywania i transportu.

■ Szybkozłącze Rapid Intervention Coupling (RIC) umożliwia zespołowi ratowniczemu podłączenie
 butli ratowniczej do autonomicznego aparatu oddechowego.

KOMUNIKACJA

■  Opcjonalny wzmacniacz głosu (VPU) z wewnętrznym mikrofonem można podłączyć do portu 
komunikacyjnego (ECP).

■  Dodatkowe zewnętrzne systemy komunikacyjne można podłączyć do tego portu 
odpowiednim przewodem.

ST53SD

AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI

■ Do wyboru butla 1 lub 2-litrowa, idealne do krótkotrwałych operacji taktycznych.

■ Do wyboru pas lub szelki do noszenia.

■ W konfiguracji ze stelażem może zostać wyposażony w STPAPR.

ZAWÓR BUTLI

■ Zawór butli z niklowanego mosiądzu w konfiguracji 
 bez blokady.

CZUJNIK WYPEŁNIENIA BUTLI

■ Do wyboru zdalny gwizdek i manometr bądź pojedynczy 
 manometr zamontowany bezpośrednio na korpusie regulatora.

ZAWÓR DOZUJĄCY COMPACT DEMAND VALVE (CDV)

■  Najmniejszy na świecie utwardzany chemicznie zawór dozujący 
powietrze od pierwszego oddechu stale dostarcza nadciśnienie.

■ Można go zamontować z dowolnej strony maski.

■ Zawór CDV mocuje się do maski standardowym złączem gwintowanym 40 mm.

STPAPR

FM53

Tryb oczyszczania powietrza z wykorzystaniem 
unikalnego fi ltra konformalnego.

FM53

Opcje butli

Lekka konstrukcja oplatana włóknem węglowym 
4,7 litra 300 bar

Lekka konstrukcja oplatana włóknem węglowym 
6,8 litra 300 bar

Lekka konstrukcja oplatana włóknem węglowym 
9,0 litrów 200 bar

Lekka konstrukcja oplatana włóknem węglowym 
9,0 litrów 300 bar

1269 litrów

1836 litrów

1826 litrów

2430 litrów

Przybliżony czas eksploatacji*

32 minut

45 minut

45 minut

60 minut +

Objętość wolnego 
powietrza

WSZECHSTRONNA 
OCHRONA
PODCZAS OPERACJI SPECJALNYCH

■ Wbudowany zawór CDV umożliwia użytkownikowi natychmiastowe 
przełączenie się w razie potrzeby z trybu z wymuszonym przepływem 
powietrza na nadciśnieniowy tryb autonomiczny.

■  Wybór prędkości umożliwia zwiększenie tempa przepływu do 
165 litrów na minutę.

■  Opcjonalna bateria litowa siarkowa o minimalnym okresie 
eksploatacji 7 godzin.

■  Opcjonalny akumulator litowo-jonowy o minimalnym 
okresie eksploatacji 6 godzin.

■ Zawiera dwa filtry łączone standardowym złączem 
 gwintowanym NATO 40 mm.

ST53


