Sistema de Proporcionamento
Modelo BP

DescriÁ„o
Os Sistemas de Proporcionamento de Press„o Balanceada Modelo BP s„o os sistemas mais comuns
de proporcionamento de espuma, devido a sua versatilidade e precis„o na dosagem. Os sistemas BP
da Kidde Brasil s„o unidades fixas montadas em skid, que oferecem proteÁ„o com espuma para todos
os tipos de risco, seja em terra como tambÈm para v·rias aplicaÁıes marÌtimas. O skid È composto
de um sistema de proporcionamento completo, montado em uma base, para instalaÁ„o na tubulaÁ„o
de ·gua do cliente.
Os Sistemas de Proporcionamento BP proporcionam automaticamente o LGE dentro da faixa de
vaz„o do proporcionador, independente da press„o e sem ajustes manuais. O proporcionamento
adequado È obtido simplesmente atravÈs do equilÌbrio de press„o de ·gua e de LGE nas respectivas
entradas do proporcionador. O LGE È enviado ao proporcionador atravÈs de uma bomba de LGE de
deslocamento positivo e por uma v·lvula de equilÌbrio do tipo diafragma que automaticamente
ajusta-se ‡ press„o do LGE para corresponder ‡ press„o de ·gua. Um manÙmetro com dupla escala
monitora o equilÌbrio entre o LGE e as pressıes de ·gua no proporcionador. O manÙmetro de dupla
escala tambÈm permite que o sistema seja manualmente equilibrado em caso de falha da v·lvula
diafragma atravÈs da utilizaÁ„o de uma v·lvula operada manualmente na tubulaÁ„o secund·ria do
concentrado.
CaracterÌsticas
ï Pode ser usado com ·gua doce ou salgada.
ï A direÁ„o do fluxo no proporcionador pode ser facilmente alterada.
ï Desenho compacto.
ï Permite que sejam acrescentadas muitas opÁıes, sem que haja modificaÁıes no skid.
ï Projetado para comportar uma variedade de opÁıes em configuraÁıes sob medida.
ï Montado com conexıes de saÌda interna e externa para facilitar a operaÁ„o.
ï Proporcionamento preciso de LGE, independente da press„o.

ï Todas as v·lvulas do concentrado de espuma, tubulaÁ„o e armaÁıes s„o de lat„o para permitir
compatibilidade com todos os tipos de concentrados de espuma, para conferir maior resistÍncia ‡
corros„o e reduÁ„o da sedimentaÁ„o devido ‡ corros„o interna.
ï Todas as v·lvulas manuais s„o v·lvulas esfÈricas de lat„o ou bronze, que possibilitam baixa perda
de carga
ï Todas as v·lvulas manuais s„o do tipo fechadura, em conformidade com os requerimentos da NFPA
para supervis„o de v·lvulas; possui rÛtulos de identificaÁ„o nos cabos.
ï O tanque de LGE pode ser reabastecido enquanto o sistema estiver em operaÁ„o.
AplicaÁıes
ï Plataformas de carregamento
ï ArmazÈns
ï VeÌculos ou ReservatÛrios com Produtos QuÌmicos
ï Barcos de Combate a IncÍndio
ï Helipontos
ï Navios
ï Plataformas MarÌtimas, Estaleiros
ï Tanques de armazenagem de lÌquidos inflam·veis
ï Diques de contenÁ„o
AprovaÁıes
ï Listado U.L.
ï FM

Dados TÈcnicos
ï Base: AÁo Carbono
ï TubulaÁ„o: Lat„o, Schedule 40
ï V·lvulas Manuais: V·lvula esfÈrica com puxador para fechamento, corpo de bronze & esfera de
lat„o revestido de cromo ou lat„o natural.
ï Bomba: Deslocamento positivo, tipo palheta, com v·lvula de alÌvio integral, corpo de ferro fundido
com palhetas Duravane, eixo de aÁo de carbono, lacre tipo bocal e mancal de carbono metalizado.
ï Motor: ODP, 3/60/460V.
ï Controlador: Controlador NFPA 20, voltagem total na partida, invÛlucro NEMA2.
ï V·lvula Diafragma: Corpo de lat„o com partes internas de aÁo inoxid·vel, diafragma ReforÁado
Bruna-N.
ï Press„o de trabalho: 200 PSI (14 kgf/ cm2).
ï Acabamento: Epoxy na cor Vermelho.
OpÁıes
ï Maior press„o de trabalho
ï Acabamentos Especiais
ï TubulaÁ„o de aÁo inoxid·vel Tipo 304 ou 316, ou outros materiais de tubulaÁ„o.
ï Bomba com sistema standby
ï Proporcionadores adicionais
ï V·lvulas autom·ticas
ï Bomba construÌda com outros materias
ï Outros tipos de bombas de deslocamentos positivos
ï Outros tipos de invÛlucros de motor
ï Outras voltagens
ï Outros controladores de invÛlucros ou controladores de configuraÁıes
ï Chaves de transferÍncias para os controladores da bomba
ï Outros tipos de propulsores de bomba tais como motores diesel
ï Proporcionadores com flange ou roscados

Motor/Bomba/Proporcionador 3% (ver nota 5)
Di‚metro do Proporcionador
Pol. (mm)

Vaz„o de SoluÁ„o no
proporcionador (3%) GPM (LPM)

Capacidade da Bomba
em 200 PSI GPM (LPM)

2 (51)

30-180 (113 - 681)

20 (75)

HP do
Moto
r
7-1/2(76)

3(76)

70-450 (265 - 1703)

20 (75)

7-1/2 (76)

4(102)

150-1200 (568 - 4542)

50 (190)

15(189)

6(M) (152)

300-1200 (1135 - 4542)

50 (190)

15 (189)

6 (F) (152)

300 - 2500 (1135 - 9462)

90 (340)

25 (341)

8 (M) (203)

850-2500 (3218 - 9462)

90 (340)

25

8 (F) (203)

850-5000 (3218 - 18927)

175 (662)

40

(M) Proporcionamento com mÈdia vaz„o
(F) Proporcionamento com vaz„o total.

1 A Kidde Brasil recomenda uma dist‚ncia nÌtida de cerca de 700 mm na extremidade da bomba e
3' (cerca de 1m) na extremidade do motor, para facilitar a remoÁ„o/inspeÁ„o da bomba e do motor.
2 Um trecho a montante e a jusante de no mÌnimo 5 vezes o di‚metro do proporcionador deve ser
previsto.
3 Para facilitar eventuais inspeÁıes/remoÁıes do proporcionador, o instalador deve providenciar um
carretel a jusante do proporcionador. Veja abaixo as extensıes mÌnimas dos carreteis. (Veja Detalhe B)
4 As dimensıes do desenho, as capacidades anotadas do motor e da bomba s„o para sistemas com
dosagem de 3%. Contate o Departamento TÈcnico da Kidde Brasil para detalhes de sistemas com
dosagem para 6% e demais opÁıes.
5 Gr·ficos 1 e 2

NOTA
As ·reas com sombra no desenho indicam equipamento opcional

Gr·fico 2 - Gr·fico Dimensional do Skid de proporcionamento de press„o balanceada
Proporcionador 3% (veja notas 6 e 7)

Veja abaixo as extensıes mÌnimas dos carreteis
Proporcionador

Extens„o MÌnima do Carretel

3''

8''(203)

4''

10''(254)

6''

12''(305)

8''

14''(356)

Abaixo segue sugest„o de montagem para o sistema de press„o balanceada Modelo BP

