
Aplicações

- Os esguichos devem ser utilizados em 
canhões monitores, fixos ou portáteis;

- Quando utilizado com canhões monitores 
proporciona excelente alcance e penetração;
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Sistemas de Água / Espuma

Especificações

Vazão Máxima 750 GPM (2.840 LPM)

Material Latão / Bronze  

Entrada Ø 2.½” NSFHT 

Pressão de serviço 7 kgf/cm²

Código do produto 4.350.212.009

FD.SAE.113 - Rev.01

Direitos de reprodução reservados.

Esguicho K-FLUX

Esguicho modelo K-Flux foram projetados  para 
trabalhar com vazões constantes ajustável 
mecanicamente no lançamento de água ou espuma, em 
jato sólido ou neblina.

Esguicho sem aspiração de ar, dotado de um 
mecanismo que permite a rápida transição entre os 
padrões de jato.

Seu jato regulável é equipado com mecanismo interno 
que permite variação de vazão de 350, 500 e 750 gpm 
do sistema de combate a incêndio, por um simples 
movimento de uma borboleta central.
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ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA      

CARACTERÍSTICAS

Entrada de água em conexão com rosca 

1NSFHT de 2/".2

Fabricado em latão* ou em outro material 

sob consulta e com mecanismo interno em 

aço inoxidável.

Ajuste manual por meio de mecanismo 

interno de autocompensação ,de modo a 

manter vazão constante a uma deter-

minada  pressão.

ESGUICHO K-FLUX

 

APLICAÇÃO

Os esguichos K-FLUX podem ser utilizados 

em canhões monitores, portáteis ou fixos, 

proporcionando excelente alcance e pene-

tração.

MANUTENÇÃO

Devido ao seu projeto, os esguichos K-FLUX 

requerem pouca  ou nenhuma manu-

tenção.  Cuidados devem ser  tomados para 

manter o equipamento lubrificado, de modo 

a proporcionar um manuseio mais fácil ao 

operador.

COMPLEMENTOS

APLICAÇÃO & USO    

 DESCRIÇÃO

esguicho K-FLUX foi projetado 

para trabalhar com vazão 

constante, ajustável mecani-O
camente no lançamento de água ou 

espuma, em jato sólido ou neblina, a sua 

pressão 7 bar na operação, garantindo uma 

excelente performance em termos de 

alcance e qualidade do jato.

O K-FLUX, é um esguicho sem aspiração de 

ar, confeccionado em latão ou em outro 

material sob consulta e dotado de um 

mecanismo que permite a rápida transição 

entre os padrões de jato, em fração de 

segundo. 

O seu jato regulável é equipado com 

mecanismo interno que permite variação de 

vazão 350, 500 e 750* gpm do sistema de 

combate à incêndio, por um simples 

movimento de uma borboleta central. 
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Obs.: Os dados acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso
(*) Vazões superiores e fabricação em bronze sob consulta.

1- Conexão Ø2.1/2” rosca fêmea NH 7,5 Fpp;
2- Corpo;
3- Manopla;
4- Bocal;
5- Dispositivo de regulagem de vazão.

Pressão de linha
2 

kgf/cm (psi)

Jato Sólido (m)

Meia Neblina (m)

Jato Neblina (m)

3,5 (50) 4,2 (60) 5,0 (70) 5,6 (80) 6,3 (90) 7,0 (100)
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Vazão gmp 350 500 e 750 350 500 e 750 350 500 e 750 350 500 e 750 350 500 e 750 350 500 e 750

*medidas em mm
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