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MINI-TURBEX Gerador de Média Expansão

Descrição do Produto
O Gerador de Espuma Modelo Mini-Turbex é um equipamento rápido de ser preparado 
para a realização do combate inicial, proporcionando alta expansão de espuma (até 100 
m³ de espuma expandida por minuto).
Esse revolucionário equipamento é capaz de produzir taxas de expansão de espuma 
entre 260-360:1. Ele também possui um duto reforçado para realização de operações 
de extração de fumaça, ventilação com pressão positiva e remoção da espuma após a 
extinção do incêndio.
O Gerador de Espuma Modelo Mini-Turbex foi desenvolvido para diversas utilizações, tais 
como: Corpos de Bombeiros, aplicações militares, casa de máquinas de navios, porões de 
carga, mineração, inundação total em áreas de armazenagem de líquidos combustíveis 
e inflamáveis, galerias de cabos, contenção de derramamento de produtos tóxicos e 
inflamáveis na indústria em geral. Ele também pode ser utilizado em derramamentos 
de produtos ou em aplicações onde uma rápida inundação com espuma seja desejada.  
É um equipamento robusto e ao mesmo tempo leve e portátil, podendo ser operado 
apenas por um brigadista. Suas dimensões proporcionam facilidade no transporte, 
adequando-se facilmente a qualquer veículo de combate. Para geração de espuma, 
basta a utilização de um proporcionador compatível com sua vazão de trabalho e o LGE 
na dosagem de 3%, para um rápido e efetivo combate.
O Gerador de Espuma Modelo Mini-Turbex utiliza a tecnologia de entrada de ar forçado e é operado através de uma turbina d’água que propulsiona 
um ventilador tipo aerofólio. Dessa forma, para funcionar o Mini-Turbex necessita somente de passagem de água pressurizada em seu interior.  
Esse sistema é operado por 4 ejetores de água com 4 sprays de espuma adicionais, que direcionam a solução de espuma diretamente na rede 
formadora de espuma para geração das bolhas.
Quando o duto reforçado de extração de espuma é montado no Mini-Turbex o equipamento também é capaz de operar com um rápido movimento 
de extração de fumaça (até 100 m³/min). Caso haja a entrada de alguma brasa no interior do duto, essa será resfriada através da operação dos 
ejetores de água, prevenindo o risco de reignição em áreas adjacentes. O duto também pode ser utilizado para extração da espuma, após a 
extinção total do incêndio.

Desempenho com Espuma
• Observação: as pressões informadas na tabela são as de entrada no Mini-Turbex. No caso de utilização de proporcionador de espuma do tipo 
Venturi para dosagem de LGE, é importante lembrar que esse tipo de dispositivo tem perda de carga de cerca de 35%. Sendo assim, as bombas 
das viaturas ou os hidrantes necessitarão de altas pressões para seu correto funcionamento.

• Pressão máxima de operação: 10 kgf/cm².
• Conexão de entrada do tipo engate rápido de 2.1/2”.
* A taxa de expansão depende das condições operacionais.

PRESSÃO DE
ENTRADA EM

kgf/cm²

VAZÃO DE
ÁGUA

EM L/min.

QUANTIDADE
DE LGE

A 3% L/min.

ESPUMA
EXPANDIDA
EM m³/min.

*TAXA DE
EXPANSÃO

2,8 159 40 4,7 260:1

4,2 195 56 5,8 290:1

5,6 223 70 6,7 320:1

7,0 245 80 7,3 330:1

8,4 259 94 7,8 360:1
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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.

Extração de Fumaça (TIP)
Não é necessária a utilização de proporcionador de espuma quando o equipamento for utilizado para extração de fumaça.

PRESSÃO DE ENTRADA
kgf/cm² psig

VAZÃO DE
ÁGUA

EM L/min.

FUMAÇA REMOVIDA
m³/min

7.0 100 245 98

Especificação
Gabinete, pés e caixa do ventilador: Aço inoxidável AISI 316 polido.
Corpo: Alumínio revestido com termoplástico.
Ventilador: Centro em alumínio, lâminas em polipropileno e eixo em aço inoxidável.
Roda Peltron: Bronze fosforoso.
Ejetores de água: Cobre natural.
Spray de espuma: Latão natural.
Rede formadora de espuma: Fibra de náilon.

Opcionais 
Duto de espuma (AE00767): Polietileno com 30m de comprimento.
Duto de extração de fumaça (AE12596): Nylon reforçado com 7,6m de comprimento.

Dimensões
Aproximadas em mm: largura: 500 x altura 620 x profundidade: 320.
Com embalagem: largura: 610 x altura 750 x profundidade: 570.
Peso estimado em kg: 33 kg – 1 caixa.
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