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MEXGerador de Média Expansão

Descrição do Produto
Incêndios em diques de contenção são de difícil controle, pois  geralmente os diques 
possuem extensas áreas de superfície, dificultando a supressão.
Derramamentos de produtos no interior de diques de contenção são muito comuns e, 
invariavelmente, resultam em grandes incêndios envolvendo inclusive os tanques de 
armazenagem.
Quantidade significante de líquidos combustíveis ou inflamáveis, originada pelo 
vazamento de válvulas de controle ou flanges, rompimento de tubos, problemas em 
válvulas de alívio, falta de manutenção preventiva e corretiva ou falha operacional, 
entre muitos outros fatores, pode ser rapidamente espalhada na superfície de um dique. 
Grandes incêndios são causados devido à presença de fontes de ignição nos vapores 
dos líquidos derramados.
O Gerador de Média Expansão MEX foi desenvolvido especialmente para utilização nesse 
tipo de aplicação. Essas unidades semifixas oferecem a flexibilidade de um equipamento 
portátil de aproximação. Após a sua montagem na área sinistrada, o Gerador MEX pode 
entrar em operação sem a necessidade da presença de um brigadista.
O Gerador de Média Expansão MEX pode ser utilizado tanto para supressão de vapores como para combate a incêndios.
O Gerador de Média Expansão Modelo MEX também pode ser utilizado em várias outras aplicações onde é desejável a formação de uma grande 
quantidade de espuma, com um efetivo colchão de espuma, tais como: áreas de processo, acidentes rodoviários, almoxarifados, entre outros.
A utilização dos Geradores de Média Expansão MEX em áreas com derrame ou incêndio envolvendo líquidos combustíveis ou inflamáveis 
representa o meio mais efetivo de combate e controle com a máxima flexibilidade.
Seu excelente desempenho produz uma espuma com grande expansão, estável e com alta fluidez, extinguindo os incêndios, cobrindo e resfriando 
com o colchão de espuma tubulações e válvulas vulneráveis, minimizando o risco de rupturas.
Os Geradores de Média Expansão Modelo MEX estão disponíveis em três modelos, todos leves, compactos e robustos.
O range de vazão é de 465 a 1970 L/min, com uma pressão de entrada entre 1,5 a 3 kgf/cm². Operações com baixas pressões minimizam a 
capacidade da bomba, garantindo um sistema de excelente custo/ benefício. O equipamento é fornecido com um manômetro para assegurar o 
trabalho com as pressões requeridas.
Os Geradores de Média Expansão Modelo MEX podem ser utilizados com todos os tipos de LGE, sendo que a operação com LGE polivalente oferece 
um colchão mais espesso que minimiza o efeito do vento.
Cada unidade produz um grande volume de espuma, proporcionando rápida cobertura do dique, com uma aplicação muito suave, que minimiza 
a contaminação da espuma pelo combustível.

Nº DE ESGUICHOS

MODELOS MEX 600 SF MEX 1200 SF MEX 1800 SF

CONEXÃO DE ENTRADA

DIMENSÃO

MATERIAIS

A (mm)

B (mm)

C (mm)

TUBO

ESGUICHOS

TUBO DO ESGUICHO

PARAFUSOS E PORCAS

PESO APROXIMADO

INTERNOS

3

635 mm

Aço Inoxidável AISI 316

Latão/Latão Naval com Acabamento Natural

Aço Inoxidável AISI 316

Aço Inoxidável AISI 316

Aço Inoxidável

320 mm

405 mm

2” BSP

6

867 mm

530 mm

500 mm

2.1/2” BSP

9

965 mm

524 mm

620 mm

3” BSP

9 kg 17 kg 25,5 kg

Especificações
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B

C

A

Dimensões

Dados de Desempenho

Gerador de Média Expansão MEX em Operação

¹FATOR K

RANGE DE PRESSÃO

VAZÃO @2,5 kgf/cm²

²TAXA DE EXPANSÃO

MODELOS MEX 600 SF MEX 1200 SF MEX 1800 SF

380

600 lpm

759

1200 L/min

1138

1800 L/min

DESCARGA DE ESPUMA 24 m³ /min 48 m³/min 72 m³/min

1,5 a 3 kgf/cm²

35-50:1 @ 2,5 kgf/cm²

1- Vazão em lpm = K x √P, onde P = pressão em kgf/cm².
2- Dependendo do tipo de LGE utilizado.

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.


