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MODELO 213Lança de Baixa Expansão para Esguichos

Descrição do Produto
As Lanças de Baixa Expansão para Esguichos Modelo 213 foram desenvolvidas 
para proporcionar uma montagem rápida e fácil em diferentes tipos de esguichos 
de jato regulável da linha Argus. 
Fabricadas com materiais resistentes à corrosão, elas possuem extensa vida útil 
e, dependendo das condições de utilização, podem gerar espuma com taxa de 
expansão de até 12:1.

Características
• Compactas, leves e resistentes.
• Fabricadas com tubo de polietileno especial e base em liga leve de alumínio.
• Possuem conexão para engate rápido aos esguichos.
• Produzem espuma com maior expansão com o esguicho operando com jato neblina.
• Com o esguicho em jato compacto aumentam o alcance do jato e diminuem à expansão.
• Produzem taxas de expansão de até 12:1.
• Podem ser utilizadas com todos os tipos de LGE.
• Pressão ideal de trabalho: 7 kgf/cm² (100 psig).
• Peso: 1,2 kg.
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212
30-125

30-200/75-150
95-200/95250

213
214

215

216
217
218
219

LANÇA

60-125

60-200

10-125
75-325
70-200
50-350

ESGUICHO MAN
(AUTOMÁTICO)

60/95/125

150/175/200/250

200/250/300/350

ESGUICHO VF
(VAZÃO FIXA)

400
30-125

ESGUICHO MSE
(AUTO-EDUTOR)

ESGUICHO SV
(SELETOR DE VAZÃO)



Página 2 de 2DSE 0222 - Dezembro de 2014

Lança 213 Montada com Esguicho SV-30-125

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 específi cas.
Todas as especifi cações 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.


