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ARGUSJet Pump Kits

Descrição do Produto
Os Esguichos Gladiator de Grande Vazão são equipamentos que podem 
ser utilizados com proporcionamento local de LGE, utilizando para isto 
um tubo pick–up simples e de pequeno comprimento para alimentação 
de LGE muito próximo ao esguicho ou seja, próximo ao local sinistrado.
Entretanto, é possível realizar a alimentação de LGE à distância, para isto 
é necessária à utilização de um Proporcionador do Tipo Jet Pump instalado 
em local remoto. Os Proporcionadores Tipo Jet Pump são edutores que 
utilizam água pressurizada para realizar a sucção de LGE a partir de 
tambores, tanques portáteis ou tanques fixos de armazenamento, entre 
outros.  O Proporcionador Jet Pump é montado entre linhas de mangueiras 
de incêndio, e trabalha com água em alta pressão. Ao passar por um 
difusor cônico no interior do Jet Pump, a água é acelerada, aumentando 
a velocidade e criando uma região de pressão negativa. O LGE é então 
sugado para essa área através de uma conexão de entrada no Jet Pump.  
Uma mangueira transparente e flexível é utilizada para transportar o 
LGE de seu reservatório até o Proporcionador Jet Pump. O LGE é misturado com a água e então é escoado pelo Jet Pump a uma proporção 
de aproximadamente 60/40 de LGE/água. Esta rica solução de espuma (com 60% de LGE) é então conduzida ao Esguicho Gladiator, onde é 
completamente misturada e precisamente proporcionada com a vazão de água que é descarregada pelo esguicho.

Para a correta seleção dos Proporcionadores Jet Pump, é necessário verificar:
• A compatibilidade de dosagem entre o Jet Pump e o Esguicho Gladiator.

Exemplos:
A. Um Esguicho Gladiator de 2.000 gpm requer um Proporcionador Jet Pump Modelo JP-2000-3% para uma dosagem de 3%.  O JP-2000-3% vai 
introduzir cerca de 65 gpm de LGE ou cerca de 3% de 2.000 gpm.
B. A utilização de dois Proporcionadores Jet Pump em paralelo fornecerá uma dosagem de LGE de 6% para Esguichos Gladiator de 1.500 ou 
2.000 GPM.
• Obedecer os limites de distância entre os Jet Pumps e Esguichos Gladiator, obedecendo a tabela abaixo.
Os Proporcionadores do Tipo Jet Pump são sensíveis à contrapressão imposta na descarga. Se os limites máximos de pressão de descarga forem 
ultrapassados, o Proporcionador Jet Pump deixará de introduzir LGE na proporção correta. A tabela apresenta os comprimentos máximos de 
mangueira na descarga do Jet Pump, considerando pressões de entrada no Jet Pump de 100 psig a 200 psig.

Nota: Caso necessário a distância entre o Jet Pump e o Esguicho Gladiator pode ser aumentada, no entanto mangueiras de maior diâmetro 
devem ser utilizadas. Consulte o departamento de produtos da Argus para mais informações. 

Tabela com pressão x comprimento de linhas de mangueiras de 2.1/2” em metros.
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Conjuntos de Tubos Pick-up
O Esguicho Gladiator de Grande Vazão pode ser fornecido com diversas vazões e dosagens de LGE. Os conjuntos de tubo pick–up devem ser 
compatíveis com esses parâmetros.
Para introduzir grandes quantidades de LGE no Esguicho Gladiator, quando da alimentação por recipientes de pequena quantidade (ex: 
tambores de 200 litros ou contêineres de 1000 litros) é ideal optar pelo emprego de vários tubos pick–up para o fornecimento de LGE de vários 
recipientes de forma simultânea, evitando a troca constante de embalagens.
Observações:
• Deverá ser previsto um conjunto de tubo pick–up para cada Jet Pump.
• Jet Pump duplos (dosagem de 3% e 6%) necessitam de dois dos conjuntos de tubos pick-up.
• São necessários conjuntos de tubo pick–up duplos para vazões de 2.000 gpm a 6% e de 3.000 a 3%.
• Caso sejam utilizados tanques de armazenagem, as mangueiras poderão ser conectadas nas conexões de saída desses reservatórios.
• Os reservatórios deverão ser ventilados durante a descarga do LGE.

Adaptador Esguicho-Mangueira
O Esguicho Gladiator de Grande Vazão possui conexões de entrada de LGE com rosca de 2”. Caso o esguicho seja alimentado pelo sistema Jet 
Pump, uma mangueira com conexão tipo engate rápido de 2.1/2” é que derivará a rica solução de espuma para o esguicho, dessa forma, é 
necessário a aquisição de um conjunto para realizar a adaptação entre o esguicho e a mangueira.
O conjunto é dotado de um cotovelo de 2” para o esguicho, uma mangueira flexível de plástico reforçado transparente com 1.350 mm de 
comprimento e diâmetro interno de 2”, com luvas de 2” fêmea NH, e um adaptador 2” macho NH x 2-1/2” fêmea NH.  A mangueira reforçada é 
necessária para prevenção contra danos ao esguicho durante a operação.
Observações:
• Para os esguichos de 1.500 gpm (3%) e 2.000 gpm (3%) é necessário um conjunto adaptador esguicho-mangueira.
• Para os esguichos de 1.500 gpm (6%), 2.000 gpm (6%) e 3.000 gpm (3%) são necessários dois conjuntos adaptadores esguicho-mangueira.
• O Esguicho Gladiator montado em um Trailer Terminator já é fornecido com o conjunto de Adaptador Esguicho Mangueira montado no 
conjunto.

Trailer Terminator montado com Esguicho Gladiator dotado de dois conjuntos Adaptador Esguicho Mangueira
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Dimensões em polegadas (mm).

GLADIADOR

MONITOR

LGE

JET PUMP ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

ALIMENTAÇÃO
DE ÁGUA

ADAPTADOR
ESGUICHO/MANGUEIRA

Exemplo de Instalação de JetPump
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CONJUNTO PICK-UP
SIMPLES

CONJUNTO PICK-UP
QUÁDRUPLO

CONJUNTO PICK-UP
DUPLO

Aplicação com Utilização de Tubo Pick-up Duplo
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Informações para Pedidos

JET PUMPGLADIADOR

JP-1500-6%

CÓDIGO

1252-0412-0

1252-0412-1

Jet Pump Simples

Jet Pump Simples

DESCRIÇÃO

JP1500-3%

JP-2000-6%

1252-0412-2

1252-0412-3

Jet Pump Simples

Jet Pump Simples

JP-2000-3%

1252-0412-4 Jet Pump SimplesJP-3000-3%

1500-6%

1500-3%

2000-6%

2000-3%

3000-3%

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
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.


