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MODELO 
JS-6 E JS-10Esguicho Manual

Descrição do Produto
Os Esguichos Modelo JS-6 e JS-10 são dispositivos manuais com aspiração de ar, 
designados para possibilitar grande mobilidade e alta capacidade de extinção de 
incêndios. Seu design de aspiração total de ar proporciona superior desempenho, 
através da maximização da expansão do colchão de espuma e do tempo de drenagem. 
A geração de um efetivo colchão de espuma e com um bom tempo de drenagem, resulta 
em uma espuma com grande durabilidade após a sua aplicação.
Essa melhor capacidade de geração de espuma faz dos Esguichos Modelo JS, os 
dispositivos mais utilizados pelos brigadistas no mundo todo para combate a incêndio 
em líquidos combustíveis e inflamáveis e também para inibição de vapores.
Seu excelente desempenho também faz com que grande parte dos fabricantes de LGE 
utilizem os Esguichos JS em testes de aprovação da UL (Underwriters Laboratories).

Características
• Dispositivo de aspiração de ar para utilização com todos os tipos de LGE.
• Leve e compacto para grande mobilidade.
• Possibilita operação com jato tipo Spray e Compacto.
• Pode ser fornecido em alumínio ou em latão.
• Pode operar com água doce ou salgada.

Aprovações
• UL (underwriters Laboratories) para JS-6, JS-10 e JS-10B.
• FM (Factory Mutual) para JS-10 e JS-10B.
• Guarda Costeira Americana para JS-10B.

Os Esguichos Modelo JS-10 e JS-10B são utilizados com vários tipos de LGE com aprovação de acordo com a norma UL-162 7ª edição. Para 
listagem dos LGEs aprovados com esses esguichos, consultar o Diretório da UL.

O Modelo JS-10B é aprovado pela Guarda Costeira Americana para proteção de navios.

Aplicações dos Esguichos Modelo JS
Desenvolvidos para operações manuais de combate a incêndio em diversas aplicações, tais como:
parque de tanques, diques de contenção, áreas de processo, plantas químicas e petroquímicas, plataformas de carregamento, sistemas de 
hidrantes, sistemas de carretel hose reel, entre outras.
Muito utilizados nos riscos aeroportuários e em viaturas de combate a incêndio.
Construídos com matérias primas resistentes à corrosão para proporcionar grande vida útil e para possibilitar sua utilização, mesmo em 
ambientes críticos.
Sistema de aeração do Esguicho Modelo JS possibilita sua utilização com qualquer tipo de LGE de baixa expansão e pode ser utilizado com 
qualquer tipo de sistema de proporcionamento.

 

Especificações
Os esguichos devem ser portáteis, com sistema de aspiração de ar, para utilização com qualquer tipo de LGE de baixa expansão. Devem ser 
fabricados em liga leve de alumínio e com acabamento em poliéster eletrostático com aplicação a pó.
Para uso em aplicação marítima, o esguicho deve ser fabricado em latão resistente à corrosão, com internos em aço inoxidável e com 
acabamento em poliéster eletrostático com aplicação a pó.
As vazões nominais dos esguichos devem ser de 60 gpm (227 L/min) para o Modelo JS-6 e 100 gpm (380 L/min) para o Esguicho JS-10, ambos 
com pressão de 100 psig (7,0 kgf/cm²).
Os esguichos devem possibilitar alteração da forma do jato (spray e compacto) e devem proporcionar excelente taxa de expansão e tempo de 
drenagem de 25%.
Os esguichos devem ser listados UL, aprovados FM e Guarda Costeira.
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Dados de Desempenho

Informações Técnicas
Materiais de construção:
• Modelo em alumínio:
   -Gerador de espuma: Alumínio ASTM A356.
   -Caixa do defletor: Alumínio ASTM A356.
   -Tubo de descarga: Alumínio 6061-T6.
   -Defletor do spray: Aço inoxidável AISI 316 ASTM A351.
• Modelo em latão:
   -Gerador de espuma: Bronze ASTM B62.
   -Caixa do defletor: Bronze ASTM B62.
   -Tubo de descarga: Latão ASTM B135.
   -Defletor do spray: Aço inoxidável AISI 316 ASTM A351.
• Conexão de entrada:
   -Engate rápido de 1.1/2”.
• Vazão nominal:
   -Modelo JS-6: 60 gpm (227 L/min) @ 100 psig (7,0 kgf/cm²).
   -Modelo JS-10: 100 gpm (380 L/min) @ 100 psig (7,0 kgf/cm²).
• Pressão de trabalho máxima:
   -150 psig (10 kgf/cm²).
• Acabamento:
   -Poliéster eletrostático com aplicação a pó (para todos os modelos)
• Peso:
   -Modelo em alumínio: 2,2 kg.
   -Modelo em latão: 6.2 kg.

MODELO JS-6
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MODELO JS-10
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Informações para Pedido

CÓDIGO DESCRIÇÃO

1251-1000-4

1251-1000-6

1251-1001-3

1251-1005-3

JS-6 sem sistema de fechamento e empunhadura

JS-6B sem sistema de fechamento e empunhadura

1231-2006-5

1231-1031-5

JS-10 sem sistema de fechamento e empunhadura

JS-10 sem sistema de fechamento e empunhadura

Sistema de fechamento e empunhadura em alumínio 

Sistema de fechamento e empunhadura em latão
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Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.

UL - Underwriters Laboratories
Sediado nos Estados Unidos há mais de 110 anos, o Underwriters Laboratories Inc., 
é uma organização independente, especializada no desenvolvimento e aplicação de 
normas técnicas relativas à qualidade de equipamentos de segurança. O UL possui 
cerca de 60 laboratórios e já testou mais de 100.000 produtos, tendo desenvolvido 
aproximadamente 900 normas técnicas.
Todo equipamento que possui a marca “UL LISTED” reconhecidamente faz 
parte da lista de produtos fabricados sob as mais rigorosas normas técnicas de 
qualidade existentes. A certificação UL é voluntária e sua manutenção é altamente 
dispendiosa, ou seja, somente empresas de alto nível conseguem conquistá-la e 
mantê-la em seus produtos. 

FM – Factory Mutual Global
A Factory Mutual Global ou FM é uma das maiores organizações mundiais de 
gerenciamento de risco e de resseguros industriais e comerciais, com quase dois 
séculos de existência nos Estados Unidos. O selo “FM APPROVED” só é concedido a 
equipamentos cujo desempenho é exaustivamente testado, ou seja, o que se avalia 
é a qualidade de sua eficácia. Também é uma certificação voluntária e que requer 
altos investimentos por parte dos fabricantes para sua manutenção.


