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O RESPIRADOR FM53 ENQUADRA-SE NA DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTO MILITAR SIGNIFICANTE NA LISTA DE MUNIÇÕES DOS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, REGULAMENTOS DE ARMAS NO TRÁFEGO INTERNACIONAL E APENAS PODERÁ SER FORNECIDO FORA DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA PARA CLIENTES LICENCIADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTE-AMERICANO, DIRECÇÃO DOS 

CONTROLOS DE COMÉRCIO DA DEFESA.

Máscara FM53

Arnês no modo SCBA do ST53

Arnês no modo SCBA do ST53SD

Placa traseira

Válvula da garrafa

STPAPR

Visor de borracha de Clorobutil / Silicone e poliuretano

Rede em Kevlar com material em aço inoxidável e nylon

Cordura em nylon

Policarbotano de vidro reforçado

Latão revestido a níquel

GE noryl com 10% de enchimento de vidro

Materiais Utilizados

Desafi o químico

Sarin (GB)

Mostarda (HD)

Agente de ensaio

Sarin (GB)

Mostarda (HD)

Pico Máx.

(mg/m3)

0.6

0.087

Requisitos Desempenho

típico

>6 horas

>6 horas

NBRQ NIOSH

requisitos

6 horas

6 horas

Real

Cumulativo Máx. 

(mg-min/m3)

6

6

Pico Máx.

(mg/m3)

0.004

0.005

Cumulativo Máx. 

(mg-min/m3)

0.203

0.8

Desempenho de permeação do agente vivo

ST53 (excluindo a garrafa e a máscara)

Fibra de carbono totalmente acondicionada, 200 bar, 9,0 litros

Fibra de carbono totalmente acondicionada, 300 bar, 4,7 litros

Fibra de carbono totalmente acondicionada, 300 bar, 6,8 litros

Fibra de carbono totalmente acondicionada, 300 bar, 9,0 litros

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)

Peso para Unidades ST53 (com base nos cilindros vazios)

ST53SD 2.0 litros

(inclui garrafa de 2 litros mas não a máscara)

ST53SD 1.0 litros

(inclui garrafa de 1 litros mas não a máscara)

2,4 kg (5,2 lbs)

1,8 kg (4,0 lbs)

Peso para Unidades ST53SD (com base nos cilindros vazios)

0,6 kg (1,3 lbs)

STPAPR sem VDC, pilhas ou cartuchos

STPAPR com VDC, dois filtros de uso geral

e uma pilha de Dióxido de Enxofre de Lítio

1,1 kg (2,5 lbs)

2,0 kg (4,4 lbs)

Peso para o STPAPR

Máscara FM53 (excluindo o fi ltro)

Peso apenas da máscara

Desempenho respiratório no modo SCBA

 

Taxa de respiração

 

 

125 - 165 litros por minuto

Desempenho respiratório no modo STPAPR

Taxa de respiração

Amplitude ambiental

Fim do ar da garrafa  

103 litros por minuto com pressão da máscara sobre o ambiente

A amplitude de funcionamento é -30ºC a +60ºC

Capaz de suster pressão positiva inferior a 10 bar de pressão da garrafa

Resistência de respiração

Resistência de inalação incluindo o Filtro de Uso Geral

Resistência de respiração da exalação não superior a 20mm de água a 85 lpm num modo de pressão negativa.

50mm de água a 85 lpm

Desempenho respiratório no modo APR
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SERIES
ST53TM

+ +

FM53 STPAPR

Oferece a opção de alternar entre o modo APR e o modo SCBA de pressão 
positiva com duração da garrafa de 14 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 14 minutos. Pode ser combinado com o 
ST53 e o ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

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

STPAPR

Opções ST53

* Por favor note que estas são durações “aproximadas” baseadas em taxas de respiração de acordo com a norma CE de 40 litros por minuto.

ST53 Sistema de estrutura traseira completa que oferece opções de 
garrafa de carbono leve de 4,7 litros, 6,8 litros e 9 litros.

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

■   DEFESA - EQUIPAS DE ASSALTO, 
NEUTRALIZAÇÃO DE ENGENHOS EXPLOSIVOS 
(EOD), ENTRADA E LIMPEZA NBRQ

■  SOCORRISTAS - MATERIAIS PERIGOSOS E NBRQ

■  CUMPRIMENTO DA LEI

■  PROCURA E RESGATE URBANOS

■  EQUIPAS DE DESCONTAMINAÇÃO

■   ENTRADA E REMEDIAÇÃO EM LABORATÓRIOS 
DE DROGAS CLANDESTINOS

■ EQUIPAS DE ENTRADA ESPECIALIZADAS

■  LIMPEZA DE DERRAMES QUÍMICOS

■  IDENTIFICAÇÃO E LIMPEZA BIOLÓGICA

VÁLVULA DA GARRAFA
■ Válvula da garrafa em latão revestido a níquel com a opção 

 de configurações de bloqueio e desbloqueio.

MONITORIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA GARRAFA
■ Acessível remotamente, manómetro de pressão montado 

 ao peito para monitorização da pressão.

■ Apito para o alarme de fim de serviço que tem a 

 capacidade de ser desactivado se necessário.

VÁLVULA DOSIFICADORA COMPACTA (VDC)
■ A válvula dosificadora de respiração quimicamente 

 endurecida mais pequena do mundo oferece uma pressão 

 positiva constante.

■ Opção para montar nos dois lados da máscara.

■ A VDC está ligada à máscara através da ligação roscada 

 de 40mm normalizada.

O revolucionário sistema de 

Equipamento Protector Respiratório 

(EPR) de múltiplas funções 

ST53 da Avon foi desenvolvido 

especifi camente para aplicações 

especializadas nas quais o utilizador 

necessita de responder a condições 

operacionais variáveis.

FM53 

Opções da garrafa

Carbono leve de 1 litro

acondicionado 300 bar

Carbono leve de 2 litro 

acondicionado 300 bar

Volume de ar livre

270 litros

540 litros

Duração aproximada*

7 minutos

14 minutos

* Por favor note que estas são durações “aproximadas” baseadas em taxas de respiração de acordo com a norma CE de 40 litros por minuto.

OPÇÕES DO FILTRO
■ O fi ltro de uso geral oferece protecção contra uma grande variedade de riscos NBRQ.

■ O fi ltro de partículas de resistência de inalação inferior pode ser utilizado especifi camente 
 para desafi os de partículas.

■ Filtro montado no lado esquerdo ou direito – ligação de 40mm normalizada pela OTAN.

EXTRAS OPCIONAIS
■ Ligações de linha aérea/ descontaminação disponíveis.

■ Ampla variedade de acessórios compatíveis, tais como cantis de hidratação, sistema de 
 correcção da visão, inserções exteriores claras e contra a luz solar e uma variedade de sacos 
 de armazenamento e transporte.

■ O Acoplamento de Rápida Intervenção (ARI) permite que uma equipa de resgate ligue uma 
 garrafa de resgate ao SCBA.

COMUNICAÇÃO
■ A Unidade de Projecção da Voz (UPV) com microfone interno pode ser ligada através da Porta 
 de Comunicação Electrónica (PCE).

■ Os sistemas de comunicação externos adicionais podem ser ligados através da PCE, 
 utilizando um cabo apropriado.

ST53SD

ACESSÓRIOS

CARACTERÍSTICAS
■ Opções de garrafa de 1 e 2 litros, ideal para operações tácticas a curto prazo.

■ Opção de escolha da cinta ou de transporte do arnês.

■ Pode ser equipado com STPAPR na configuração montada nas costas.

VÁLVULA DA GARRAFA
■ Válvula da garrafa em latão revestido a níquel na 
 configuração de desbloqueio.

MONITORIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA GARRAFA
■ Opção de apito remoto e manómetro de pressão ou manómetro 
 de pressão individual ligado directamente ao corpo do regulador.

VÁLVULA DOSIFICADORA COMPACTA (VDC)
■ A válvula dosificadora de respiração quimicamente endurecida 
 mais pequena do mundo oferece uma pressão positiva constante.

■ Opção para montar nos dois lados da máscara.

■ A VDC está ligada à máscara através da ligação roscada de 40mm normalizada.

PROTECÇÃO 
VERSÁTIL
PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

STPAPR

FM53

Modo APR com fi ltro adaptado único.

FM53

Opções da garrafa

Carbono leve acondicionado de 4,7 litros 300 bar

Carbono leve acondicionado de 6,8 litros 300 bar

Carbono leve acondicionado de 9,0 litros 200 bar

Carbono leve acondicionado de 9,0 litros 300 bar

Volume de ar livre

1269 litros

1836 litros

1826 litros

2430 litros

Duração aproximada*

32 minutos

45 minutos

45 minutos

Mais de 60 minutos

■ A VDC integrada permite ao utilizador alternar 
 imediatamente entre o ar accionado e o modo SCBA de 
 pressão positiva quando necessário.

■ O selector de velocidade proporciona uma taxa de fluxo 
 elevada de até 165 litros por minuto.

■ Opção de pilha de Dióxido de Enxofre de Lítio com 
 uma vida útil da pilha de no mínimo 7 horas.

■ Opção de pilha recarregável de Ião de Lítio com 
 uma vida útil da pilha de no mínimo 6 horas.

■ Incorpora dois filtros roscados de 40mm normalizados pela OTAN.


