
Sistema de Grande Vaz„o
Terminator

DescriÁ„o

O Terminator IIô eleva os monitores port·teis de alta capacidade a um novo nÌvel de desempenho. 
 Esta nova geraÁ„o de monitores apresenta melhorias significativas na operaÁ„o e no desempenho 
de espuma.  Sua portabilidade e r·pida montagem para operaÁ„o fazem do Terminator IIô  a melhor 
opÁ„o em monitores para combate a incÍndios disponÌvel no mercado.

A novÌssima tecnologia de esguicho por aspiraÁ„o ajust·vel auto-induzida do GladiatorÆ possibilita 
um combate a incÍndios mais efetivo e flexÌvel.  Sua caracterÌstica ˙nica de produÁ„o de espuma faz 
dele o primeiro esguicho de sua categoria adequado para utilizaÁ„o com todos os tipos de LGE.  Antes 
do esguicho GladiatorÆ, os brigadistas tinham que se contentar com o desempenho mÌnimo da 
espuma formada em um esguicho de ·gua ou com o alcance inferior do jato oferecido por um 
esguicho de espuma.  Agora pode-se ter tudo em um ˙nico pacote:  excelente alcance, facilidade de 
operaÁ„o e elevado desempenho da espuma!  Consulte o cat·logo especÌfico do esguicho GladiatorÆ 
de Alta Vaz„o para obter informaÁıes mais detalhadas sobre o equipamento.

O Terminator IIô  È projetado para utilizaÁ„o com soluÁ„o de espuma prÈ-misturada.  A unidade È 
configurada, entretanto, para proporcionamento remoto de concentrado de espuma com o uso de 
proporcionador(es) tipo Jet Pump (ver cat·logo especÌfico). 

CaracterÌsticas

ï Excelentes alcance e qualidade de jato;

ï Peso reduzido e facilidade de montagem;

ï Exclusivo desenho do balancim, que compensa acidentes de terreno de atÈ 10 polegadas (254 mm);

ï Possibilita proporcionamento local ou remoto;

ï AspiraÁ„o ajust·vel SelectAirô  para Ûtimo desempenho de espuma;

ï M·ximo desempenho de jato com mÌnima dispers„o de espuma;

ï CompatÌvel com os principais tipos de concentrados de espuma.



OperaÁ„o

O Terminator IIô foi projetado para montagem r·pida e f·cil operaÁ„o.  A concepÁ„o de 
balanceamento de peso prevista no projeto do reboque permite a movimentaÁ„o e posicionamento 
do equipamento por apenas duas pessoas, mesmo em ·reas congestionadas.  Isso significa que, em 
caso de necessidade de reposicionamento, n„o h· a obrigatoriedade da utilizaÁ„o de veÌculo para 
reboque.

O inovador sistema de estabilizaÁ„o possibilita r·pida montagem, uma vez que h· apenas dois macacos 
de nivelamento para operar.  Os balancins extensÌveis da retaguarda apresentam exclusiva capacidade 
de auto-nivelamento, que pode automaticamente compensar acidentes de terreno de atÈ 10 polegadas 
(254 mm) entre eles.  Os dois balancins da traseira podem ser simplesmente estendidos, sendo que 
o nivelamento da unidade È conseguido com o ajuste dos macacos estabilizadores da dianteira.

O Terminator IIô incorpora tambÈm uma estaÁ„o de controle com operaÁ„o ergonÙmica, que 
apresenta, combinados, um manÙmetro e um medidor de vaz„o.  Isso permite monitoraÁ„o constante 
da press„o e vaz„o no esguicho, para garantir seu m·ximo desempenho.

Proporcionamento de Espuma

O Terminator IIô utiliza proporcionamento por Proporcionador tipo Jet Pump com acionamento 
hidr·ulico, o que dispensa o uso de fontes de alimentaÁ„o externas, resultando assim em uma operaÁ„o 
mais f·cil e confi·vel.  O proporcionador Jet Pump trabalha com todos os tipos de concentrado de 
espuma, garantindo m·xima flexibilidade.  V·rias configuraÁıes de tubos pick-up permitem a coleta 
de espuma de diferentes contÍineres, para operaÁ„o ininterrupta.

Conjuntos de Tubos Pick-Up

Os conjuntos de tubos pick-up consistem de tubo(s) de coleta de 2" com v·lvula esfera de bronze, e 
de mangueira(s) de pl·stico transparente flexÌvel reforÁado, com 3,66 m de extens„o, com conexıes 
de 2" NH (rosqueado no tubo).  Tubos pick-up duplos ou qu·druplos tambÈm contÍm conexıes para 
interligaÁ„o das mangueiras de coleta.  Os conjuntos de tubos pick-up podem ser adaptados tanto 
na conex„o macho de 2" NH da entrada de LGE no Proporcionador Jet Pump como no tubo de 
imers„o.  Qualquer Proporcionador Jet Pump pode ser utilizado com os conjuntos de tubos pick-up 
simples, duplos ou qu·druplos listados abaixo:

… recomend·vel que os proporcionadores Jet Pump JP-1500-6%, JP-2000-6% e JP-3000-3% sejam 
utilizados com os conjuntos de tubos pick-up duplo ou qu·druplo, pois, nesses casos, as vazıes de 
LGE s„o relativamente altas.



Desempenho de Espuma

Cada Terminator IIô vem equipado com o novo Esguicho de ¡gua/Espuma GladiatorÆ.  O GladiatorÆ 
representa a mais avanÁada tecnologia em esguichos para combate a incÍndios com espuma.  O 
projeto totalmente inovador do GladiatorÆ faz dele o primeiro esguicho de auto-eduÁ„o com a 
capacidade de apresentar m·ximo desempenho com ·gua ou espuma.

O inovador design interno do GladiatorÆ, que incorpora canais de injeÁ„o para direcionamento de 
descarga, elimina turbulÍncia no jato e otimiza o seu alcance, minimizando as perdas de espuma 
relativas ‡ dispers„o do jato.

O GladiatorÆ apresenta exclusiva capacidade de ajuste de aspiraÁ„o de espuma, que permite a seu 
operador a mudanÁa do modo inicial de jato de penetraÁ„o, caracterÌstico de esguichos n„o-aspirados, 
para o modo com colch„o de espuma espesso, altamente eficiente, presente em esguichos aspirados. 
 A mudanÁa do modo n„o-aspirado para o modo aspirado pode ser feita de modo simples, pelo ajuste 
da manopla de controle durante a operaÁ„o do esguicho.

Par‚metros de OperaÁ„o

Dados de Desempenho



Todas as dimensıes est„o em polegadas (milÌmetros), anotadas as exceÁıes.

Detalhes do sistema



ConfiguraÁ„o tÌpica de montagem para o Terminator II com Proporcionador tipo Jet Pump

Vaz„o necess·ria para o combate 

A determinaÁ„o da vaz„o  exigida È consideraÁ„o importante no planejamento geral prÈvio de um 
incidente.  A descarga de espuma por meio de monitores tem sua eficiÍncia prejudicada em aplicaÁıes 
onde a espuma primeiro submerge no combustÌvel, para depois voltar ‡ tona e formar um colch„o 
na superfÌcie do mesmo.  Este tipo de aplicaÁ„o, com imers„o da espuma, causa a contaminaÁ„o do 
colch„o de espuma com combustÌvel, comprometendo seu desempenho.

Por essa raz„o, a NFPA-11 - Norma para Espumas de Baixa Expans„o - recomenda taxas de aplicaÁ„o 
mais altas para a proteÁ„o de tanques de armazenamento com monitores.  Os monitores s„o 
classificados pela Underwriters Laboratories (UL) como dispositivos de descarga do Tipo III, em 
contrapartida aos dispositivos de aplicaÁ„o suave de espuma que minimizam o efeito da imers„o, tais 
como c‚maras de espuma.  As c‚maras de espuma s„o classificadas como dispositivos de descarga do 
Tipo II.

Segundo a NFPA-11, a taxa de aplicaÁ„o mÌnima recomendada para combustÌveis do tipo 
hidrocarboneto padr„o È de  6,5 lpm/m2, para aplicaÁ„o com monitores.  Como comparaÁ„o, c‚maras 
de espuma ou qualquer outro dispositivo de descarga do Tipo II exigem taxa de aplicaÁ„o mÌnima 
de 4,1 lpm/m2 para os mesmos combustÌveis hidrocarbonados.  Este aumento de 60% na taxa de 
aplicaÁ„o para dispositivos de descarga do Tipo III foi determinado para compensar o efeito destrutivo 
do mergulho e imers„o da espuma no combustÌvel.  Quando solventes polares ou combustÌveis 
oxigenados estiverem envolvidos, as taxas de aplicaÁ„o dever„o ser ajustadas adequadamente.  
Consulte o departamento tÈcnico da Kidde Brasil para estas recomendaÁıes especÌficas.



Uma vez que a taxa de aplicaÁ„o mÌnima È estabelecida, a taxa de vaz„o teÛrica poder· ser calculada 
pela multiplicaÁ„o da ·rea da superfÌcie do tanque pela taxa de aplicaÁ„o.  Um ponto importante a 
ser lembrado acerca das taxas de aplicaÁ„o estabelecidas pela NFPA-11 È a suposiÁ„o de que toda a 
espuma alcanÁar· a superfÌcie do combustÌvel.  No caso de c‚maras de espuma, essa È uma suposiÁ„o 
lÛgica.  No caso de monitores, no entanto, um fator de seguranÁa dever· ser 

incrementado para compensar a espuma que n„o ir· atingir a superfÌcie do combustÌvel devido ‡ 
alguns fatores inerentes ao tipo de aplicaÁ„o, tais como: vento, alcance do esguicho, perdas por 
dispers„o de espuma, etc.  Uma estimativa segura seria a de que 70% a 80% da vaz„o total efetivamente 
atingir· a superfÌcie do combustÌvel.

Exemplo 

Tanque de armazenamento com di‚metro de 45,7 m:

¡rea da superfÌcie	 = π x di‚metro2 ÷ 4

                              	 = 3,14 x 45,72 ÷ 4

                              	 = 1.640 m2

 Vaz„o	 = 1640m2 x 6,5 lpm/m2	

= 10.660 lpm

Se considerarmos que somente 80% da vaz„o atingir· a superfÌcie do combustÌvel, ent„o a  vaz„o 
dever· ser incrementada em 20%.

Vaz„o incluindo o fator de seguranÁa:

10.660lpm x 1,20 = 12.792lpm

Este cat·logo contÈm somente uma descriÁ„o geral do Terminator II e de suas caracterÌsticas. O 
desempenho real depender· das condiÁıes existentes durante sua utilizaÁ„o, alÈm da capacitaÁ„o 
do operador. Sob nenhuma circunst‚ncia dever· este produto ser utilizado por pessoal sem qualificaÁ„o 
e treinamento, e nem atÈ que todas as instruÁıes, etiquetas e literatura que acompanham o 
equipamento tenham sido cuidadosamente lidas e compreendidas, e que todas as precauÁıes ali 
estabelecidas tenham sido tomadas. Somente o manual de operaÁ„o apresenta a totalidade das 
informaÁıes pertinentes a este produto.


