
Gerador de Alta Expans„o
Modelo Turbex Mini

DescriÁ„o

O Gerador de Espuma de Alta Expans„o Modelo Turbex Mini  È designado para produzir  espuma de 
alta expans„o,  com geraÁ„o de atÈ 100 m3  de colch„o de espuma por minuto

… capaz de produzir espuma com taxa de expans„o entre 260 - 360 : 1, tambÈm possibilita r·pida 
extraÁ„o de fumaÁa do ambiente, ventilaÁ„o com press„o positiva e remoÁ„o de espuma do ambiente, 
apÛs a extinÁ„o do incÍndio.

O Gerador de Espuma de Alta Expans„o Modelo Turbex Mini  È ideal para  inundaÁ„o total de ·reas 
confinadas que possuem lÌquidos inflam·veis, tais como:  t˙neis, porıes, almoxarifados, minas, 
hangares, etc, tambÈm È muito eficiente no trabalho de controle de vapores tÛxicos ou inflam·veis 
e pode ser utilizado em aplicaÁıes externas onde pode ocorrer derrame de lÌquidos inflam·veis e 
r·pida inundaÁ„o de diques de contenÁ„o.

Estes geradores foram desenvolvidos para proporcionar robustez e ao mesmo tempo leveza, para 
uso port·til, com rapidez na operaÁ„o e podendo ser operado somente por um brigadista.

… extremamente compacto, podendo ser armazenado na viatura e para efetiva operaÁ„o necessita 
somente de um proporcionador tipo PL na linha de ·gua, para trabalho com LGE Sintex Expandol, 
produzindo uma espuma com dosagem de 3%.

Utilizando a tecnologia de ar forÁado o Turbex Mini È acionado atravÈs de um ventilador tipo roda 
pelton, que aciona 4 canais de jato de ·gua e 4 projetores que produzem as bolhas de espuma.

Opcionalmente o Turbex Mini, pode ser provido de extrator de fumaÁa, que permite a extraÁ„o de 
atÈ 100m³/min de fumaÁa do ambiente e pode resfriar, atravÈs dos projetores, pequenos sÛlidos em 
chamas, evitando assim, o risco de reigniÁ„o do incÍndio.Este acessÛrio tambÈm pode ser utilizado 
para retirar o colch„o de espuma do ambiente, apÛs a supress„o do incÍndio.

Dados de Performance

ï As pressıes indicadas s„o para a entrada do gerador, deve-se considerar uma perda de 35% da 
press„o para operaÁ„o do proporcionador PL.



ExtraÁ„o de fumaÁa

Press„o m·xima de operaÁ„o: 10 kgf/cm²
* A taxa de expans„o depende das condiÁıes de operaÁ„o.


