
Canh„o Monitor Controle Remoto
Modelo 8394-05

DescriÁ„o

Ideal para utilizaÁ„o  em ·reas com atmosfera agressiva, o Canh„o Monitor de Controle Remoto 
Modelo 8394-05 È construÌdo em lat„o fundido, possui conex„o de entrada flangeada  padr„o Ansi 
150 de 4" e conex„o de saÌda com rosca macho de 3.1/2" NH com vaz„o m·xima de 2000 gpm (7570 
lpm), atravÈs de passagem totalmente livre de 4".

O Canh„o de controle remoto elÈtrico modelo 8394-05, È fornecido com esguichos autom·ticos 
modelo SM (SM1000BE, SM1250BE ou SM2000BE).

O canh„o È provido de 3 motores elÈtricos, que  possibilitam controle remoto  dos movimentos verticais 
e horizontais do canh„o e tambÈm do controle de jato do esguicho (sÛlido, meia neblina e neblina total).

Movimento horizontal m·ximo de 347º, com possibilidade de ajuste no campo para angulaÁıes 
menores, movimento vertical de 90º acima e 30º abaixo da horizontal.

O canh„o monitor modelo 8394-05 possui volantes para acionamento manual dos movimentos 
vertical e horizontal e tambÈm para alteraÁ„o da forma do jato do esguicho, no caso de falha do 
sistema remoto e estes dispositivos n„o giram quando da operaÁ„o do canh„o remotamente.

Equipamento ‡ prova de explos„o, para classe I Div. II, com alimentaÁ„o de 120VCA, 60 hz.

Possui manÙmetro glicerinado com escala de 0 a 300 libras.

O canh„o monitor de controle remoto modelo 8394-05 pode ser montado diretamente na tubulaÁ„o 
da rede de hidrantes, possui dimensıes que n„o exigem acessÛrios adicionais para montagem.

O canh„o È acionado, atravÈs de um  painel de controle, que possui 2 joy sticks, com um Joy Stick de 
4 posiÁıes  para comando dos movimentos vertical e horizontal do canh„o e um Joy Stick de 2 posiÁıes 
para o controle da forma do jato do esguicho (sÛlido, meia neblina e neblina total). Quando o switch 
do Joy Stick È liberado, retorna ‡ posiÁ„o central, com a conseq¸ente parada do movimento do 
monitor, possui ainda os seguintes dispositivos: Switches do tipo aperte o bot„o, para abertura e 
fechamento de v·lvula de ·gua, l‚mpada piloto vermelha, para indicaÁ„o de energizaÁ„o do sistema.

O painel de controle È fabricado com caixa em aÁo inoxid·vel NEMA 4X, relÍs com contatos 
hermeticamente selados e aprovados para uso em classe 1 grupos C e D Divis„o 2.

Opcionalmente pode ser fornecido um painel para controle de v·rios canhıes monitores.



Motores

Os motores de acionamento do canh„o monitor possuem as seguintes caracterÌsticas:

a) Para monitor

2 motores para movimentaÁ„o vertical e horizontal do canh„o, com alimentaÁ„o em 110v monof·sico, 
60 hz, com as seguintes caracterÌsticas:

ï Sem escova elÈtrica

ï ConstruÁ„o conforme requerimentos do NEC (National Eletric Code - EUA), para uso em ·reas 
classificadas, Classe I, grupos C e D, divis„o II.

ï ProteÁ„o conforme Nema 4 (IP-65).

ï Torque constante para suave movimentaÁ„o de todas as posiÁıes do monitor, sem danificaÁ„o do 
conjunto, mesmo nas posiÁıes extremas.

ï Movimentos instant‚neos e precisos (inÌcio, parada e revers„o)

ï Possibilita o trabalho com um longo tempo de vida ˙til com excelente eficiÍncia

ï OperaÁ„o com 0,78- Amperes @120VCA, 60 hz.

Painel de controle operando 
v·rios canhıes



b) Para esguicho

ï 1 motor para alteraÁ„o da forma do jato (sÛlido, meia neblina e neblina total), demais caracterÌsticas 
idÍnticas aos motores do canh„o, exceto:

ï OperaÁ„o com 0,31 - Amperes @ 120 VCA, 60 hz.

Esguicho

O canh„o monitor modelo 8394-05, È dotado de esguicho modelo SM (autom·tico), fabricado em 
lat„o fundido, com as seguintes caracterÌsticas:

ï Modelos SM1000BE, SM1250BE ou SM2000BE;

ï Conex„o de entrada rosca fÍmea 3.1/2" NH 6pff;

ï ProteÁ„o conforme IP55;

ï Possui volante para alteraÁ„o manual da forma do jato em caso de falha no sistema remoto;

ï Performance: Para verificaÁ„o da performance de cada modelo, consultar o data sheet especÌfico 
dos esguichos na sua vers„o b·sica (modelos SM). 

Caixa de controle dos motores

ï Cada canh„o monitor È fornecido com uma caixa de controle dos motores, geralmente  montada 
na prÛpria  tubulaÁ„o do canh„o. Esta caixa recebe a energia e executa as manobras no canh„o 
monitor, ‡ partir do recebimento dos comandos remotos do painel de controle;

ï Caixa em aÁo inoxid·vel, atendendo os requisitos de proteÁ„o NEMA 4X;

ï Possui 10 relÍs, sendo 2 para energizaÁ„o do monitor (on-off), 6 para as funÁıes do monitor, sendo: 
2 para movimento horizontal (direita e  esquerda), 2 para o movimento vertical (acima  e abaixo) 
e 2 para controle do esguicho (sÛlido e neblina) e 2 relÍs para controle da v·lvula de abertura do 
sistema de alimentaÁ„o (abertura e fechamento);

ï RelÍs possuem selo hermÈtico, com aprovaÁ„o UL (Underwriters Laboratories), para aplicaÁıes em 
·reas de classe I, grupos C e D, divis„o II;

ï Possui l‚mpada para indicaÁ„o de ativaÁ„o do sistema;

ï A caixa de controle poder· ser montada diretamente na tubulaÁ„o do canh„o ou montada 
separadamente.



Conjunto com os acessÛrios

Gr·fico de perda de carga


