
Canh„o Monitor Fixo
Modelo Gear 6

DescriÁ„o

O Canh„o Monitor Fixo Modelo Gear 6, proporciona excelente performance e durabilidade, aliado 
a um design simples, facilitando assim sua operaÁ„o, com um mÌnimo de manutenÁ„o requerida e 
com grande resistÍncia a ambientes agressivos.

Pode operar com qualquer tipo de concentrado de espuma e com ·gua doce ou ·gua salgada e pode 
ser utilizado com esguichos aerados sem a necessidade de utilizaÁ„o de dispositivos estabilizadores.

EspecificaÁıes

ï Corpo fabricado em aÁo carbono com pintura eletrost·tica em polyester fundido que garante 
excelente resistÍncia a corros„o; 

ï Passagem interna, inteiramente livre de 6"; 

ï Dotado de aletas internas, para reduÁ„o da turbulÍncia; 

ï Equipamento compacto, apesar de operar com grandes vazıes; 

ï Dotado de volantes com engrenagens especiais  para facilitar os  movimentos vertical e horizontal; 

ï Press„o de trabalho de 50 a 200 psi (3,5 a 13,8 bar); 

ï Desenho que permite trabalho com esguichos de alta vaz„o, sem grande forÁa de reaÁ„o;

ï Movimento horizontal de 360º, com parada em qualquer posiÁ„o; 

ï Movimento vertical de 60º abaixo e 90º acima da horizontal, com parada em qualquer posiÁ„o; 

ï Vaz„o m·xima 4000 gpm (15142 lpm); 

ï Trabalho em altas vazıes com mÌnima perda de carga; 

ï Engrenagens em aÁo carbono; 

ï Volantes em aÁo inoxid·vel; 

ï Conex„o de entrada flangeada 6" ANSI 150#, face com ressalto; 

ï Conex„o de saÌda flangeada 6" - ANSI 150#, face lisa;  

ï Peso: 136 kg.



AplicaÁıes

O Canh„o Monitor Fixo Modelo Gear 6 È geralmente utilizado para proteÁ„o de tanques de estocagem 
de lÌquidos inflam·veis, diques de contenÁ„o, plataformas de carregamento, piers ·reas de processo 
e plataformas marÌtimas.

Opcionais

Corpo em aÁo inoxid·vel

VAZÃO - GPM (LPM)

1000 ( 3.785 )

1500 ( 5.677 )

2500 ( 9.462 )

3000  (11.355 )

3500  (13.247 )

4000  (15.140 )

PER DA DE CARGA - PSI (kgf/cm2)

3 - 5   (0,2 - 0,35)

7 - 10   (0,49 - 0,70)

17 - 22   (1,20 - 1,54)

22 - 25   (1,55 - 1,75)

30 - 35   (2,10 - 2,46)

35 - 40   (2,46 - 2,80)

Tabela de pe rda de ca rga do Monitor Gear 6




