
Esguicho para Monitores 
Auto Edutores
Modelo Gladiator Alta e Dupla Vaz„o

DescriÁ„o

O esguicho GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o È um equipamento auto - edutor, com aspiraÁ„o de ar 
ajust·vel e dispositivo para seleÁ„o de vaz„o. O esguicho GladiatorÆ Alta e Dupla vaz„o proporciona 
excelente alcance, facilidade de operaÁ„o e superior qualidade na formaÁ„o de espuma, podendo 
ser utilizado com qualquer tipo de LGE.

O esguicho GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o possibilita aos operadores a seleÁ„o de vaz„o em 1500 
ou 3000 gpm (5678 ou 11355 lpm), necessitando para estas vazıes de uma press„o de entrada de 100 
psi (7,0 kgf/cm²). A escolha da vaz„o È realizada, atravÈs de um seletor de vaz„o localizado na sua 
saÌda. O esguicho tambÈm possui um seletor de ar, que pode controlar a entrada de ar no esguicho, 
oferecendo a condiÁ„o de uso do sistema aerado ou n„o aerado. O ajuste de aeraÁ„o pode ser feito 
mesmo com o esguicho em operaÁ„o. O ajuste da forma de jato do esguicho È feito atravÈs de volante 
fabricado em aÁo inoxid·vel, localizado no corpo, o GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o altera a forma 
do jato (sÛlido, meia neblina e neblina total) sem alteraÁ„o na vaz„o. 

O esguicho GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o foi desenvolvido especialmente para utilizaÁ„o com os 
canhıes monitores de alta vaz„o da Kidde Brasil.

O esguicho GladiatorÆ  Alta e Dupla Vaz„o representa o avanÁo mais recente em tecnologia de 
esguichos para combate a incÍndios com espuma e oferece o mais eficaz desempenho e flexibilidade 
no combate a incÍndios, utilizando um design totalmente novo.



CaracterÌsticas

ï OperaÁ„o com vaz„o de 1500 ou 3000 gpm (5678 ou 11355 lpm)

ï Excelente qualidade e alcance do jato.

ï AspiraÁ„o ajust·vel SelectAirô para excelente qualidade de espuma.

ï Proporcionamento direto ou ‡ dist‚ncia.

ï InjeÁ„o Ring Jet  para uma completa mistura da espuma.

ï M·ximo desempenho do esguicho com mÌnima dispers„o de jato.

ï CompatÌvel com os principais tipos de LGE.

ï Padr„o do jato totalmente ajust·vel.

ï Excelente padr„o de jato neblina, adequado para inibiÁ„o de vapores.

ï O esguicho pode ser utilizado sem o tubo pick-up.

Proporcionamento de Espuma

O GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o È um esguicho auto-edutor que pode ser usado com um 
proporcionador Jet Pump com acionamento hidr·ulico e localizaÁ„o remota, oferecendo as vantagens 
do proporcionamento de LGE a uma dist‚ncia segura do incÍndio (ver cat·logo especÌfico do Jet 
Pump)

O novo design de injeÁ„o Ring Jet incorpora oito pontos de injeÁ„o de espuma igualmente espaÁados 
em torno da descarga do jato d'·gua.  Isto resulta em uma distribuiÁ„o uniforme do LGE no jato 
d'·gua, fornecendo uma mistura de espuma completa e homogÍnea, de modo a maximizar a qualidade 
da espuma (expans„o e 25% do tempo de drenagem), fator importante para o desempenho no 
combate a incÍndios.  Como a espuma È descarregada no jato d'·gua de forma paralela, existe uma 
interferÍncia mÌnima no alcance do jato durante a injeÁ„o.  O resultado È um jato de espuma de alta 
qualidade com mÌnima dispers„o e Ûtimo alcance.

Expans„o de espuma

O exclusivo seletor de ar do GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o proporciona ao operador a capacidade 
de ajustar a expans„o de espuma para maximizar o desempenho do esguicho.  O exclusivo t˙nel de 
aeraÁ„o - sistema Air Tunnel  - injeta ar no centro do jato de espuma para uma distribuiÁ„o equilibrada 
e arraste regular do ar. Resultando em uma expans„o de espuma uniforme e em todo o perfil do 
jato, oferecendo um Ûtimo desempenho da espuma.  A utilizaÁ„o do esguicho no modo aspirado 
produz expansıes de espuma de 6:1 ou mais, dependendo do tipo de espuma e das condiÁıes 
operacionais.  Agora os bombeiros tÍm a capacidade de equilibrar o alcance do jato e a expans„o da 
espuma de acordo com as necessidades especÌficas de cada incÍndio.



IncÍndios em tanques grandes e em toda a superfÌcie criam uma significativa corrente tÈrmica 
ascendente, que pode dissipar os jatos de espuma aspirados antes que eles atinjam a superfÌcie do 
combustÌvel.  Utilizado no modo n„o-aspirado, o GladiatorÆ Alta e Dupla Vaz„o pode penetrar na 
corrente tÈrmica ascendente e permitir que a espuma se concentre no combustÌvel.  Uma vez 
estabelecido um colch„o de espuma, a corrente tÈrmica ascendente È interrompida e o GladiatorÆ 
Alta e Dupla Vaz„o pode ser facilmente ajustado para o modo aspirado, produzindo um colch„o de 
espuma da mais alta qualidade.  A mudanÁa do modo n„o-aspirado para o modo aspirado È feita 
atravÈs do seletor de ar durante a operaÁ„o do esguicho.  No modo aspirado, o GladiatorÆ Alta e 
Dupla Vaz„o produz um colch„o de espuma mais espesso e homogÍneo, necess·rio para resistir ao 
calor e ‡  elevada  press„o  do  vapor  de   combustÌveis   superaquecidos, que podem abrir buracos 
no colch„o de espuma de qualidade inferior.  A vantagem da aspiraÁ„o torna-se ainda mais evidente 
na inibiÁ„o de vapores depois da extinÁ„o do incÍndio, durante o perÌodo necess·rio para se neutralizar 
completamente o incidente.

Dados TÈcnicos

Press„o de trabalho mÌnima

Press„o de trabalho nominal

Press„o de trabalho m·xima

Vazıes selecionadas com
press„o de 100 psi (7,0 kgf/cm2)

Conex„o de entrada

Conex„o de entrada de LGE

Peso

Materiais de construÁ„o
Corpo

75 psi (5,0 kgf/cm2)

100 psi (7,0 kgf/cm2)

125 psi (8,8 kgf/cm2)

1.500 gpm (5.678 lpm)
3.000 gpm (11.355 lpm)

Flange ANSI 6" Classe 150 FL

Dupla, com roscas fÍmea NPT 2"

29,5 kg

Liga leve de alumÌnio e volante em
aÁo inoxid·vel

1500 gpm

75 (5,2)
100 (7,0)
125 (8,8)

Press„o de entrada psi (kgf/cm2)

Vaz„o em gpm (lpm)

3000 gpm

75 (5,2)
100 (7,0)
125 (8,8)

1.299 (4.917)
1.500 (5.678)
1.677 (6,347)

2.598 (9.834)
3.000 (11.355)
3.354 (12.695)

Vaz„o

Dados de Performance
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Engraxadeiras

Empunhadura de controle de aspiraÁ„o

2" 11,5 fpp NPT fÍmea
entrada de LGE (2)

Volante de ajuste da forma do jato

Dimensıes em milÌmetros


