
Canh„o Monitor Controle Remoto
Modelo 8494-01 (Sidewinder)

DescriÁ„o

O canh„o de controle remoto modelo 8494-01 (Sidewinder) foi concebido para  utilizaÁ„o na parte 
frontal das viaturas de combate a incÍndio, especialmente para incÍndios florestais.

… um sistema que se caracteriza pela facilidade de operaÁ„o, mÌnima perda de carga e que opera por 
muitos anos requerendo baixa manutenÁ„o.

EspecificaÁıes

ï Fabricado em liga leve de alumÌnio; 

ï Possui passagem inteiramente livre de 2", com aletas internas para melhor direcionamento do jato; 

ï Pode ser fornecido com esguichos de vaz„o constante nas vazıes de 15 atÈ 350 GPM; 

ï Provido de engrenagens blindadas em aÁo inoxid·vel, para melhor proteÁ„o destes elementos; 

ï Movimento vertical de 135º (90º acima e 45º abaixo da horizontal);

ï Movimento horizontal em 180º ou 334º (necess·rio especificar); 

ï 2 juntas giratÛrias dotadas de esferas em aÁo inoxid·vel;

ï Motores totalmente selados e encapsulados o Sistema de operaÁ„o manual em, caso de falha do 
sistema elÈtrico remoto; 

ï Opera ns voltagens de 12vcc ou 24 vcc, com perda m·xima de 4 amperes; 

ï Motores podem fornecidos com velocidade r·pida ou baixa ou com ambas configuraÁıes; 

ï Conex„o de entrada de 2"NPT fÍmea; 

ï Conex„o de saÌda de 1.1/2" NH macho; 

ï Pintura de acabamento em esmalte sintÈtico na cor vermelho; 

ï Sistema de controle inclui: 1 mÛdulo de controle em caixa com pintura em epÛxi, 1 painel de controle 
com 4 switches de dupla funÁ„o, sendo: abertura e fechamento de v·lvula, movimento vertical, 
superior e inferior, movimento  horizontal esquerda e direita e movimento do esguicho, sÛlido ou 
neblina, 3 cabos condutores, com conectores ‡ prova de tempo; 

ï Peso: 4,9 kg.



AcessÛrios opcionais

ï Joy Stick;  

ï V·lvula para atuaÁ„o elÈtrica;

ï Conex„o tipo engate r·pido. 

Opcionais

ï Painel de controle secund·rio, para controle remoto em  localizaÁ„o opcional. O painel de controle 
secund·rio È idÍntico ao painel de controle principal;

ï Caixa de comando hidr·ulico e/ou painel de comando fabricados em alumÌnio fundido   Nema 7/4 
para classe I, grupo B, C e D, divis„o I e II;

ï Painel de controle remoto para comando de m˙ltiplos canhıes ( pode controlar atÈ 6 monitores);

ï Sistema de comando hidr·ulico manual;

ï Esguichos CJKH ou SM 1250BH.
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