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MODELO PRO-FOAMEsguichos para Espuma 

Descrição do Produto
Os Esguichos Modelo PRO-FOAM foram desenvolvidos para operação com todos 
os tipos de espuma de combate a incêndio e são muito utilizados em desastres 
aéreos.
Dotado de tubo de expansão aerado com grandes áreas de entrada de ar, estes 
esguichos produzem espumas com taxa de expansão ideal para um bom alcance 
e extenso tempo de vida útil do colchão de espuma na atmosfera, devido a sua 
grande entrada de ar. 
Este equipamento é classificado pela NFPA 1964 (Standard for Spray Nozzle) como 
um esguicho de seleção de vazão, que permite alteração do bocal de descarga 
através de um seletor de vazão, possibilitando a operação em duas diferentes 
vazões nominais: 60 e 125 gpm (230 e 475 L/min).
Os Esguichos PRO-FOAM possuem seletor de vazão com duas faixas definidas, 
acionamento tipo gatilho e bocal espalhador tipo bico de pato ajustável, que 
possibilita o controle da área de aterrissagem da espuma, perfeito para ação em 
situações de derramamentos de espuma.

Especificações
• Corpo: construído em liga leve de alumínio, com tubo de expansão em aço inoxidável.
• Acionador: tipo gatilho, com esfera em aço inoxidável.
• Seletor de vazão: giratório com duas faixas pré-definidas: 230 L/min ou 475 L/min a 7 kgf/cm².
• Taxas de expansão: de até 15:1, com Espumas AFFF.
• Conexão de entrada: de 1 ½” de engate rápido padrão STORZ e opcionalmente de 2 ½”.
• Peso: 4 kg.
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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.


