
Canh„o Monitor Port·til
Modelo 2E

DescriÁ„o

O canh„o monitor port·til modelo 2E È fabricado em liga leve de alumÌnio de alta resistÍncia, 
garantindo ao seu projeto leveza e resistÍncia.

Possui 2 entradas do tipo engate r·pido de 2.1/2", fabricadas em liga leve de alumÌnio, com portinhola 
de retenÁ„o, 5 pÈs retr·teis fabricados em liga leve de alumÌnio, sendo que o pÈ central possui olhal 
para fixaÁ„o de cinta de seguranÁa, para possibilitar conex„o a um ponto fixo.

O conjunto possui conex„o de saÌda rosca macho NH 7,5 F.P.P 2.1/2" NH, que se adapta a qualquer 
esguicho de vaz„o constante da nossa linha de produtos, na saÌda tambÈm se encontra um manÙmetro 
que deve ser utilizado para verificaÁ„o da press„o do sistema.

Base Flangeada

O canh„o port·til modelo 2E pode ser fornecido com uma  base flangeada com flange padr„o ANSI 
de 3", que possibilita a montagem do conjunto em viaturas ou em colunas de hidrante, a alteraÁ„o 
do tipo de base pode ser realizada no campo e È efetuada com muita rapidez e facilidade. 

Movimento horizontal de 270º na base port·til e 360º na base flangeada, movimento vertical de 90º 
acima e 150º abaixo da horizontal, com parada de seguranÁa em 30º abaixo da horizontal, quando 
do trabalho com base port·til, podendo ser anulada, na operaÁ„o do sistema com base port·til.

Passagem livre de 3" que proporciona uma vaz„o de 800 GPM (3028 lpm) utilizando a base port·til 
e 1250 GPM, utilizando a base flangeada.

Modelo 1E

Opcionalmente o canh„o tambÈm pode ser fornecido com uma entrada de 4", 4.1/2" ou 5" do tipo 
engate r·pido, proporcionando uma vaz„o de 1000 GPM (3.785 lpm) (modelo 1E) 

Peso: 9,76 kg

Acabamento: Pintura na cor vermelho seguranÁa.



Gr·gico de perda de carga

Canh„o com 1 entrada de 4", 4.1/2" ou 5" modelo 1E Base flangeada


