
Tanque de Armazenagem LGE 
Tipo Diafragma Horizontal/Vertical UL

DescriÁ„o

Os tanques diafragmas horizontais e verticais listados UL,  s„o sistemas de proporcionamento com 
press„o balanceada, que para operaÁ„o, utiliza somente ·gua do sistema de combate a incÍndio em 
adequada vaz„o e press„o. 

Os tanques diafragma s„o vasos de press„o fabricados em aÁo e s„o equipados com um bols„o 
diafragma interno que armazena o LGE.  Durante a operaÁ„o, uma porÁ„o da ·gua da alimentaÁ„o 
do proporcionador È derivada a montante do mesmo e utilizada para pressurizar o tanque diafragma, 
deslocando o LGE (que È mantido separado da ·gua pelo bols„o elastomÈrico colapsante), forÁando-
o atravÈs do proporcionador, aproximadamente ‡ mesma press„o da linha de abastecimento de 
·gua.  O proporcionamento correto È obtido pela simples manutenÁ„o de pressıes idÍnticas nas 
entradas de ·gua e de LGE, no proporcionador.  Uma vez que o sistema de proporcionamento com 
tanque diafragma trabalha pressurizado, o bols„o diafragma somente poder· ser recarregado com 
LGE quando o sistema n„o estiver em uso.  O tanque diafragma poder· tambÈm ser isolado, para 
permitir que o sistema descarregue apenas a ·gua.

AplicaÁ„o

Freq¸entemente utilizado em hangares para aeronaves, plataformas de carregamento, sistemas de 
sprinkler, plataformas offshore, tanques de armazenamento de lÌquidos inflam·veis, diques de 
contenÁ„o, entre outros



EspecificaÁıes tÈcnicas

ï Press„o de trabalho m·xima: 12,3 kgf/cm2 (175 psi)

ï Faixa de temperatura de trabalho: 2ºC a 250ºC

ï Teste hidrost·tico: 18,5 kgf/cm2 (263 psi)

ï Material de fabricaÁ„o do vaso: Chapa de aÁo ASTM A516 Gr70

ï Flanges: ASTM A105 classe 150 libras

ï Conexıes: ASTM A105 classe 300 libras

ï Dotado de v·lvulas para: dreno de ·gua, ventilaÁ„o do casco, enchimento de LGE, dreno de LGE; 
com di‚metro de 1" fabricadas em lat„o ou bronze.

ï Bols„o fabricado em nylon reforÁado

ï Dispositivo de seguranÁa (V·lvula de AlÌvio) 

ï Pintura de acabamento em epoxi vermelho 

ï O sistema È fornecido em um skid tipo sela montado com todas as v·lvulas, tubulaÁıes e 
proporcionador(es).

AprovaÁıes

ï Listado UL

ï Aprovado ASME, seÁ„o VIII, divis„o 1

Proporcionadores

Os tanques diafragmas podem ser fornecidos com os seguintes proporcionadores:



Os tanques podem ser fornecidos com um ou mais proporcionadores.

Faixa de vaz„o recomendada para trabalho com LGE do tipo AFFF, para LGEs do tipo polivalente 
consultar o Departamento TÈcnico da Kidde Brasil.

AcessÛrios Opcionais

ï Revestimento interno em epoxi coal tar pata trabalho com ·gua do mar 

ï Vaso fabricado em aÁo inoxid·vel

ï TubulaÁ„o externa e acessÛrios fabricados em aÁo inoxid·vel

ï V·lvulas para controle remoto

ï Escadas ou plataformas de acesso

ï Press„o de trabalho de 250 psi (17,5 kgf/cm2)

Capacidade dos tanques

Os tanques diafragma est„o disponÌveis nas seguintes capacidades:

ï Tanques horizontais: de 50 a 3300 galıes (190 a 12.490 litros)

ï Tanques verticais: de 25 a 1600 galıes (95 a 6056 litros)


