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DescriÁ„o

O esguicho modelo EVC-400 permite operaÁ„o com vaz„o constante de 400 lpm a uma press„o de 
100 psi (7 kgf/cm²)  e possibilita proporcionamento de LGE do tipo AFFF na dosagem de 3%. 

… fabricado em liga leve de alumÌnio, com adaptador do tipo engate r·pido de 1.1/2" em liga leve de 
alumÌnio, incorporado ao corpo, possui tela filtro em aÁo inoxid·vel, empunhadura  e sistema de 
abertura e fechamento acionado por alavanca de borracha com interno em esfera de aÁo inoxid·vel.

Possibilita o trabalho com jato sÛlido, meia neblina e neblina total, operando com a mesma vaz„o, 
independente da forma do jato, alteraÁ„o da forma de jato efetuada atravÈs de manopla fabricada 
em borracha do tipo EDPM, que tambÈm tÍm a funÁ„o de proteger o bocal do esguicho.

O esguicho modelo EVC-400 È provido de anel com dentes giratÛrios no bocal de descarga, que 
otimiza o jato do tipo neblina, aumentando a angulaÁ„o e oferecendo boa proteÁ„o aos operadores. 
O anel È facilmente substituÌdo no caso de quebra de dentes.

O esguicho modelo EVC-400 possui anel met·lico com a indicaÁ„o da vaz„o do esguicho, da direÁ„o 
para alteraÁ„o do jato e tambÈm com indicaÁ„o da posiÁ„o Flush, que permite ao operador a limpeza 
de pequenos objetos ou resÌduos existentes na rede de abastecimento sem a necessidade de desconectar 
o esguicho. 

Atende aos requisitos da NFPA 1964



Proporcionamento de LGE

A partir da passagem de ·gua pressurizada pelo esguicho, uma forÁa de sucÁ„o È criada, possibilitando 
assim, o proporcionamento de LGE na dosagem de 3%. 

Um conjunto de tubo pick - up com mangueira transl˙cida em PVC reforÁado e v·lvula de retenÁ„o 
È fornecido para a captaÁ„o de LGE das suas respectivas bombonas.

O esguicho modelo EVC-400 pode ser operado por somente um brigadista e torna uma linha de ·gua 
capaz de operar com espuma, sem necessidade de sistema de proporcionamento auxiliar e sem a 
perda de carga dos proporcionadores convencionais.

Press„o de operaÁ„o com espuma de 75 psi (5 kgf/cm²) a 125 psi (8,6 kgf/cm²).   

AcessÛrios Opcionais

ï LanÁa para obtenÁ„o de espuma com maior taxa de expans„o.

ï Sob consulta pode ser fornecido com outras vazıes, dosagem e com conex„o de 2.1/2".

Modelo

EVC-400

Vaz„o @ 7 kgf/cm²

  400 lpm

Entrada

1.1/2î


