HD FIRE PROTECT
PROTEGER O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA VOCÊ

Água e espuma com base Produtos Fire-Fighting

APPROVED

Sobre nós
Por mais de 27 anos, HD fogo Protect foi envolvido no
projeto, no desenvolvimento e fabricação de
equipamentos de combate de classe mundial e
sistemas. Temos sido envolvidos na reunião em
constante mudança e exigentes padrões da indústria,
proporcionando uma vasta gama de produtos de
sistemas de proteção contra incêndio industrial simples
para o mais complexo de combate a derrapagens.
Nossa meta é oferecer a nossos clientes soluções de
combate que atendem a todos os requisitos e
complexidades e portanto que o fabrico de uma vasta
gama de produtos, incluindo padrão assim como
soluções personalizadas. Hoje, "HD" produtos têm
sido testado e aceitou com êxito em mais de sessenta
países. Enquanto servimos muitas das grandes
multinacionais do petróleo, petroquímico, industriais,
químicos e as empresas do sector da energia no
mundo, a combinação certa de produto qualidade e
eficiência na fabricação, serviço de excelência e
expertise oferece aos nossos clientes um pacote de
valor perfeito.
Nossos produtos são usados para proteger vidas e
propriedades e para que possamos entender
completamente a importância da qualidade do produto
e confiabilidade.

Nosso estado-da-arte instalações de manufatura nos
permitem ter controle completo dos processos de
fabricação.
Operamos a partir de uma posição de integridade em
tudo o que fazemos e profundamente o cuidado sobre
o desempenho do nosso produto, relacionamentos
com o cliente e a reputação da empresa.
A partir dos produtos que fabricamos para o nosso
serviço de atendimento ao cliente e suporte dedicado,
que sei exatamente o que mais importa para você!

Servindo de 60 países em todo o mundo

Deluge Valves
DELUGE VALVE MODELO A
• Tamanho: 50, 80, 100, 150 & 200 mm (2", 3", 4", 6" e 8")
• Construção de ferro fundido
• A pressão máxima de serviço 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Entrada e saída Horizontal Vertical
• Ligação flangeada de dimensões ANSI B 16.1
• Não trava, nenhum pistão, sem dobradiças
• Simples e robusto
• Diafragma operado com borracha e metal estanque pingos de vedação
positiva
• Repor sem quaisquer ferramentas
• Serviço sem extracção da linha
• Facilmente aparado para acionamento através da válvula solenóide remoto
manual & com piloto seco ou molhado
• As superfícies internas e externas revestido a epóxi para protecção extra

Deluge valves

DELUGE VALVE MODELOS H2 & H3
• Tamanho: 50, 80, 100, 150 & 200 mm (2", 3", 4", 6" e 8")
• H2: de aço fundido ASTM A216 WCB construção
• H3: Ferro Dúctil ASTM A536 Construção
• A pressão máxima de serviço 17,5 kg/cm.sq (250 psi)
• Montagem horizontal ou vertical
• Ligação flangeada de dimensões ANSI B 16,5
• Não trava, nenhum pistão, sem dobradiças
• Simples e robusto
• Diafragma operado com borracha e metal estanque pingos de vedação
positiva
• Tipo de reset automático
• Serviço sem extracção da linha
• Facilmente aparado para acionamento através da válvula solenóide
remoto manual & com piloto seco ou molhado
• As superfícies internas e externas revestido a epóxi para protecção extra

DELUGE VALVE MODELO H5
• Tamanho: 50, 80, 100, 150 & 200 mm (2", 3", 4", 6" e 8")
• Níquel em bronze de alumínio BS1400 Gr AB2 construção com guarnição
adequado
• A pressão máxima de serviço 15,5 kg/cm.sq (225 psi)
• Montagem horizontal ou vertical
• Ligação flangeada de dimensões ANSI B 16,5
• Não trava, nenhum pistão, sem dobradiças
• Simples e robusto
• Diafragma operado com borracha e metal estanque pingos de vedação
positiva
• Tipo de reset automático
• Serviço sem extracção da linha
• Facilmente aparado para acionamento através da válvula solenóide remoto
manual & com piloto seco ou molhado
• As superfícies internas e externas revestido a epóxi para protecção extra
Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

D-PACK

DELUGE SKID MODEL D -PACK
• D-PACK é uma válvula de dilúvio pré-montado pacote skid dentro de um gabinete permanente gratuito
projetado para ocupar o mínimo de espaço no chão e também fornecer uma aparência esteticamente
agradável
• Adequado para todos os modelos de válvula de dilúvio HD
• Gabinete disponível em aço de calibre 14, SS316, SS316L material
• Acabamento em vermelho
• A porta da frente do gabinete é totalmente articulada para maximizar o acesso para o gabinete
• Todos os painéis laterais são facilmente removíveis para manutenção
• Vem com a jusante e a montante e as válvulas borboleta by-pass
• Todos os medidores externamente visível através da janela de policarbonato
• Interruptores de pressão da válvula solenóide, pré-ligados e encerrado em uma caixa de junção
• Completamente pré-montado e testado na fábrica
• Instalação fácil e rápida
• UL pacote modular

DSK

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Deluge Valves

DELUGE SKID MODEL DSK
• Skid DSK é profissionalmente dilúvio pré-montado válvula
dilúvio pacote skid
• adequado para todos os modelos de válvula de dilúvio HD
• Vem com a jusante e a montante e as válvulas borboleta
by-pass
• Interruptores de pressão, a válvula solenóide montado, précabeado e encerrado em uma caixa de junção
• Pode ser personalizado projetado e fabricado
• Eficaz em termos de custos
• Instalação fácil e rápida
• UL pacote modular

Deluge valves

MULTI-LINHA DE DELUGE SKIDS

As válvulas dilúvio

• As válvulas dilúvio instalado na vertical com a linha de drenagem e de entrada comuns
• Até 6 válvulas dilúvio pode ser fornecido em uma única linha de multi-Skid
• Completamente pré-montado e testado na fábrica
• Pode ser projetado de forma personalizada para suite requisitos do projeto
• Skid podem ser abertas ou fechadas com o tipo de estrutura e função de controle de temperatura de
isolamento
• Pode ser fabricado em material adequado para ambientes agressivos e corrosivos
• Design ergonómico para facilidade de manutenção
• 3-D modelos fornecidos para finalização do projeto e configuração
• Todas as sapatas são suportados para sobressalentes

IEMOTE REDEFININDO rYPE DE REDUÇÃO
DE PRESSÃO DA VÁLVULA DE DILÚVIO
TRIM
• Tamanhos adequados: 100, 150 & 200 mm
(4", 6" e 8")
• Válvula de dilúvio pode ser redefinir remotamente
a partir de um dos locais mais 1 Função
de redução de
• Pressão mantém a pressão de saída predefinidos,
controlada pela válvula de Redução de Pressão
Piloto

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

VELOCIDADE MÉDIA DE BICOS DE SPRAY DE ÁGUA
• Tamanho: 1/2" BSPT ou NPT
• Abra o orifício utilizado no design do sistema de dilúvio de spray de água
• Não automática de padrão fixo, defletor externo de
• Descarga do cone sólido
• Fator K (EUA): (métrico): 18, 22, 30, 35, 41, 51, 64, 79, 91 & 102
• K-factor (US): 1.26, 1.54, 2.10, 2.45, 2.87, 3.57, 4.48, 5.53, 6.37 & 7.14
• Ângulo de pulverização: 65°, 80°, 90°, 100°, 110°, I20° & 140°
• Cada bico permanentemente marcados com o número de modelo, número de lote, ângulo de pulverização, fator K, UL e
FM marca
• Aprovações: listados na UL e FM Aprovado (Todos os modelos)
Bujão de Sopro Aprovados pela FM

APPROVED

MODELO MV-A & MV-AS
• Bronze construção
• Finish - Bronze ou níquel Cromo

MODELO MV-B & MV-BS
• construção em aço inoxidável
• Finish - natural

MODELO MV-E
• Acabamento em bronze de alumínio
• Finish - natural

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Velocidade média de bicos de spray de água

Velocidade média de bicos de spray de água

Bicos de spray de água de alta

Bicos de spray de água de alta

MODELO HV-AS & HV-BS
• Tamanho: 3/4'' BSPT ou NPT
• HV–AS em material de latão com Filtro de Cobre
• HV-BS em material de aço inoxidável com filtro de Aço Inoxidável
• Não automático, abra o orifício do bico de pulverização, direcional
• Para alta velocidade de aplicação de água para a proteção da
armazenagem de líquidos inflamáveis e os transformadores eléctricos
• Fator K: K-22 x 75°, K-18 x 80°, K-26 x 100°, K-32 x 90°, K-42 x I 15° e
K-23 x 120°
• Bico também disponível com tampa de descarga
• Aprovações: listados na UL

MODELO HV-HB & HV H
• Tamanho: I " BSPT ou NPT
• HV-HB em material de latão com Filtro de Cobre
• HV H em material de aço inoxidável com filtro de Aço Inoxidável
• Não automático, abra o orifício do bico de pulverização, direcional
• Para High Velocity aplicação de água para protecção da Armazenagem
de líquidos inflamáveis e os transformadores eléctricos
• Fator K: K-48 x 100°, K-58 x 100°, K-61 x 75°, K-78 x 90°
• Aprovações: listados na UL

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

CORTINA DE ÁGUA O
• Tamanho do bico: 1/2" & 3/4" BSPT
ou NPT
• Modelo: WC - bronze construção
• Modelo WCS - construção em aço
inoxidável
• Não automática abra o orifício, fixar
padrão utilizado como cortina
nozzle or as window nozzle

TANQUE DE ARREFECIMENTO
DO BICO
• Tamanho: 1/2" & 3/4" BSPT ou NPT
• Modelo: TC - bronze construção
• Modelo TCS - construção em aço
inoxidável
• Não automática abra o orifício, fixar
padrão
• Usada para aplicações

BOCAL DE CORTINA JUMBO
• Tamanho do bico de cortina: 65, 80
ou 100 mm extremidade flangeada
(2,5", 3" ou 4")
• Modelo JC bronze construção
• Modelo JCS construção em aço
inoxidável
• Usados para segregar a área de
criação de
• Fluxo de cortina de água 1000 a 3000
Ipm (264 a 792 gpm) em 7 kg/cm.m2
(100 psi)
• Produz a cortina de água a projeção
plana para cima

BICO ROTATIVO
• Tamanho: 65, 80 ou 100 mm flangeado (2,5", 3" ou 4")
• Modelo: RH
• Bronze fundido
• Pressão de trabalho de construção 2.0 para 12,0 kg/cm.sq (30 a 175 psi)
• Fluxo de 285 a 950 Ipm (75 a 251 gpm) em 2 kg/cm.m2
• Cobertura: 10 metros de diâmetro em 2 kg/cm.sq (30 psi) a

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Os bocais de spray de água

BICO DE ACÇÃO DE RÉ
• Tamanho: 1/2 BSPT ou NPT
• Modelo: MV-C (sem filtro) & MV-CS (com filtro)
• Abra o orifício utilizado em sistema dilúvio de spray de água
• Não automática de padrão fixo do defletor externo
• Descarga do cone sólido no sentido oposto ao da entrada de água
• Combinação de orifícios diferentes e ângulo de pulverização
• Fator K (métrico): 22, 30, 35, 41, 51, 64, 91 & 102
• Fator K (EUA): 1,54, 2,10, 2,45, 2,87, 3,57, 4,48, 5,53, 6,63 e 7.14
• Ângulo de pulverização: I20° & 140°
• Finish - latão cromado ou níquel

Alarm Valves

APPROVED

ALARM VALVE
• Tamanho: 80, 100, 150 & 200 mm (3", 4", 6" e 8")
• Modelo: H
• Ferro dúctil ASTM A536 Construção
• A pressão máxima de serviço 17,5 kg/cm.sq (250 psi)
• Montagem vertical
• Ligação da extremidade flangeada: x flangeado, ranhura x
ranhura, Flangeado x capas
• Guarnição de pressão variável com a câmara de retardo e
o gongo de alarme
• Pintado com tinta epóxi internamente e externamente
• Para uso em tubulação molhada (automático) sistema de
proteção contra incêndio por sprinklers automáticos
• Automaticamente aciona eletricamente e/ou operadas
hidraulicamente os alarmes durante um fluxo constante de
água nos sistemas de sprinklers
• Aprovações: listados na UL e aprovados pela FM

GONGO DE BELL
• Modelo GA
• Equipamentos operados hidraulicamente mecânica bell utilizado juntamente com
as válvulas do sistema de proteção contra incêndio
• O material de liga de alumínio resistente à corrosão, todo revestido a epóxi
• Montado na parede (Tipo B) ou on-line direto do tipo de montagem (tipo A)
• Aprovações: listados na UL e aprovados pela FM

APPROVED

A CÂMARA DE RETARDO
• Modelo RC9
• A câmara de retardo é usado com válvula de alarme guarnição quando pressão
variável é antecipado para o sistema. É um tanque de retenção para evitar o som
de alarme de sprinklers de água durante a oscilação de pressão
• Material de Aço Inoxidável
• Ligação: 3/4" BSPT (F)

Válvulas de alarme

APPROVED

INTERRUPTORES DE PRESSÃO E VAZÃO
• Interruptor de fluxo
• Tamanho: 2" a 8"
• Tipo aleta de chave de fluxo de água para uso em sistemas de sprinklers em
tubulação molhada
• Aprovações: UL & Aprovados pela FM
• O Interruptor de Pressão Alta/Baixa
• Projetado para detectar a pressão aumentar ou diminuir em sistemas de
proteção contra incêndio
• Modelo à prova de explosão disponível
• Aprovações: listados na UL e aprovados pela FM
APPROVED

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Sprinklers
PENDENTES E DE SPRINKLERS DE
APPROVED

•
•
•
•
•
•

Resposta padrão e rápida com cobertura padrão
Pendentes ou montagem na vertical
Temperatura nominal: 57°, 68°, 79° e 93°C e
Fator K de 5,6 e 4.2 de
Latão cromado ou branco / acabamento cor
Personalizada encastrado Sprinklers
pendentes disponíveis com várias placas
de escudete

APPROVED

CONCEALED SPRINKLERS
• Standard e de resposta
• Rápida e temperatura nominal:
• 57°C e 68°C para lâmpada de sprinklers & 57°C para a placa de cobertura
• 79°C e 93°C para lâmpada de sprinklers & 68°C (155°F) para a Placa de Cobertura de
• Fator K 5,6
• Latão com automáticos com acabamento cromado branco ou a placa da tampa
INSTALAR SPRINKLERS DE PAREDE LATERAL HORIZONTAL
•
•
•
•
•

APPROVED

Padrão e resposta rápida com padrão e cobertura estendida
Horizontal montagens
Temperatura nominal: 57°, 68°, 79° e 93°C e
Fator K de 5,6 de
Latão cromado ou branco / acabamento cor personalizada

JANELA DE CONCLUSÃO DE SPRINKLERS •
•
•
•
•

Padrão de resposta rápida com standard & | cobertura estendida
Vertical montagens
Temperatura nominal: 57°, 68°, 79° e 93°C
Fator K de 5,6 e 4.2 de
Latão cromado ou branco / cor personalizada

QUEDA FLEXÍVEL DE SPRINKLERS

PROTEÇÃO POR SPRINKLERS
• Proteção por sprinklers automáticos.vem em design de compartimento com fios
• Cromado utilizado para envolver a sprinklers e protegendo-o de qualquer danos
inadvertidos
• Adequado para sprinklers pendentes e montado na vertical
Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Sprinklers

APPROVED

• Flexível conexões de sprinklers
• Unidade completa, um papelão ondulado flexíveis em aço inoxidável com o mamilo,
redutor, bar e
• Tamanhos de suportes: 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm
• Máx Pressão de Serviço - 12 kg/cm2 a

Foam Discharge devices

Dispositivos de descarga de espuma

APPROVED

CÂMARA DE ESPUMA
• Modelo FCA& FCA- S
• Tamanho S: 65NB, 80NB e EU00NB (2,5", 3" e 4")
• Fluxo de admissão de 100 a 1800 lpm (26 a 476 gpm) de
• Aço carbono ou aço inoxidável
• Pressão de trabalho material 2,8 a 7 kg/cm.sq (40 a 100 psi)
• Pintado com tinta epóxi
• Placa de orifício de aço inoxidável equipado com câmara de
espuma de
• Vedação dos vapores de vidro de ruptura
• Sólido ou split deflector

RIM POURER ESPUMA DE VEDAÇÃO
• Modelo RPA & RPA-S
• Tamanho: 65 RN (2,5")
• Fluxo 50 a 550 Ipm (13 a 146 gpm)
• A RIM Pourer vedação é projetado para descarregar espuma suave como se
expande e desliza para baixo dentro do casco do tanque e directamente na área
de vedação da RIM
• Aço carbono ou aço inoxidável Construção
• Pintado com tinta epóxi

APPROVED

MÁQUINA DE ESPUMA
• Modelo FMA & FMA-S
• Tamanho: 50 & 65 RN (2"&2,5")
• Fluxo 75 a 550 Ipm (20 a 146 gpm)
• Aço carbono ou aço inoxidável construção
• Pressão de trabalho de 2,8 a 7 kg/cm.sq (40 a 100 psi)
• Pintado com tinta epóxi
• Fornecido com orifício de Aço Inoxidável

APPROVED

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

SISTEMA DE DOSAGEM DE ESPUMA DO TANQUE DE BEXIGA
• Capacidade: 200 a 15.000 litros (53 a 4000 gal)
• Unidade vertical ou horizontal
• Pressão de trabalho máxima de 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Aço carbono ou aço inoxidável Tanque Construção feita a última revisão do Código ASME Seção VIII Div I
• Compatível com todos os concentrados de espuma
• Nylon reforçado Buna-N-bexiga de borracha
• Proporcionadores pré-instalado no depósito
• Kit de enchimento do tanque de bexiga fornecidas (se necessário)
• ASME U Carimbo / marca CE (opcional)
CONTROLADOR DE RELAÇÃO
• Tamanho: 65, 80, 100, 150 & 200 mm (2,5", 3", 4", 6" e 8")
• Resistente à corrosão de bronze ou construção em aço inoxidável
• O design de tipo de água bem como do tipo flangeado disponível
• Fluxo de 270 18500 Ipm (71 a 4887 gpm)
• Usado com tanque de bexiga ou pressão de equilíbrio em linha proporcionador
para fluxo variável
• Pressão de serviço: Máximo de 3 a 14 kg/cm.sq (44 a 200 psi)
• UL e aprovados pela FM com sistema de depósito de bexiga de Espuma
APPROVED

AS VÁLVULAS DE CONTROLE DE
CONCENTRADO DE ESPUMA
• Tamanho: 25, 40 e 50 mm (1”, 1½” & 2”)
• Material de Aço Inoxidável
• Controlado hidraulicamente
• Pressão de trabalho de 3,5 a 12 kg/cm.sq
(50 a 175 psi)
• Adequado para o tanque e o equilíbrio do
sistema de dosagem de pressão em linha

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Sistema de Dosagem de espuma do tanque de bexiga de

APPROVED

Foam Equipment
PRESSÃO DE EQUILÍBRIO EM LINHA PROPORCIONADOR
• Tamanho: 65, 80, 100, 150 & 200 mm (2,5", 3", 4", 6" e 8")
• Fluxo variando de 270 a 18500 IPM
• Material de bronze ou aço inoxidável
• Pressão de trabalho de 3,5 a 14 kg/cm.sq (50 a 200 psi)

O CONCENTRADO DE ESPUMA A VÁLVULA BY-PASS
• Tamanho: 40&50 mm (1,5" &2")
• Construção em aço inoxidável ou bronze
• Conexão de extremidade fêmea BSP
• Adequado para uso em pressão de Equilíbrio do Sistema de Dosagem de
Espuma

Foam equipment

O CONCENTRADO DE ESPUMA DO TANQUE DE ARMAZENAGEM
• Capacidade: 200 a 15000 litros (53 a 4000 gal).
• Unidade horizontal
• Aço inoxidável material 304/316
• Vem com a escada do visor de vidro e do respiro de ar
• Dome de expansão da capacidade do tanque de 2%
• Extremidade Plana ou extremidade do teto
• Natural, personalizado ou pintado com tinta epóxi vermelha RAL 3000
• Depósito pode ser personalizada com inline indutor químico montado no
tanque

INDUTOR DE ESPUMA EM LINHA
• Tamanho: 65, 80, 100 e 150 mm (2,5", 3", 4" e 6") tamanho com a correção
do fluxo de 75 a 3500 ipm
• Construção em aço inoxidável ou bronze
• Pressão de trabalho de 6,4 a 12 kg/cm.sq (93 a 175 psi)
• Contrapressão máxima como 65%
• Cada unidade está calibrado e testado na fábrica para fluxo, taxa de indução em
pressão máxima

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

SPRINKLERS DE ESPUMA
• Modelo FI & H
• Tamanho: 1/2" BSPT /NPT
• Tipo de aspiração de ar
• Aço inoxidável (FI) ou Bronze (H) construção
• Pressão de trabalho de 2 a 4 kg/cm.sq (30 a 60
psi)
• K - Factor 42
• Montagem pendente
• Listados na UL e aprovados pela FM

SPRINKLERS DE ESPUMA

APPROVED

CONCENTRADOS DE ESPUMA AFFF
APPROVED

AR-AFFF - C6
• HD AR-AFFF está disponível no tipo 3 x 6% de
concentrado e 3x3% de concentrado
• Modelo HDF-AR-AFFF é concentrado de espuma de
baixa viscosidade
FP - C6
• HD FP está disponível como 3% e 6% do concentrado
de espuma
• Adequado com uma gama completa de equipamento de
• Espuma HD pode ser usado com água fresca bem
como água
• Salgada todos os concentrados de espuma disponível na
• Gama de congelamento Aprovações: UL & Aprovados
pela FM

FFFP
• HD FFFP está disponível como 3% o concentrado
de espuma

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Concentrados de espuma

AFFF - C6
• AFFF HD está disponível em 3% e 6% de
concentrado de

Monitores
MONITOR M (ISI MARK)
• Tamanho: 63 mm (2,5") com 1750 ipm em 7 kg/cm.sq
• Tamanho: 80 mm (3") com 2580 ipm em 7 kg/cm.sq
• Tamanho: 100 mm (4") com 3500 ipm em 7 kg/cm.sq
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono via navegável
• A pressão máxima de serviço 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Monitor com bico de orifício sólido de fluxo fixo
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço
inoxidável
• Movimento vertical e horizontal pela alça e bloqueio manual
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• ISI marcado
• Acabamento em vermelho

Monitores de aço carbono

MONITOR M 211
• Tamanho: 63 mm (2,5")
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono via navegável e Bronze
junta giratória
• Fileira Dupla de rolamento de esferas de aço inoxidável com graxeiras
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada para o movimento vertical e pega
com trava de giro para rotação horizontal
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, 45° de elevação vertical
• Pressão máxima de funcionamento para 12 kg/cm.sq (175 psi)
• O fluxo para cima até 2270 Ipm (600 gpm) perda por fricção menos de 10 psi
• Acabamento em vermelho

APPROVED

MONITOR M 311
• Tamanho: 80 mm (3") Via navegável com entrada de flange 80, 100 ou 150
mm (3", 4" ou 6") & saída rosqueada a Macho BSP 3"
• Galvanizados a quente de aço carbono via navegável
• Movimento vertical e horizontal pela alça e bloqueio manual
• Fácil implantação por uma pessoa
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço
inoxidável com graxeiras
• Pressão máxima de operação 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• Aprovados pela FM com VARSHA 40 master do bico de vapor tendo em fluxo
de 1500, 1900, 2270, 2650 & 3030 Ipm (400, 500, 600, 700, 800 gpm)

MONITOR MG 313
• Tamanho: 80, 100 ou 150 mm (3", 4" ou 6") com 3 entrada flangeado" Macho
BSP saída roscada
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono via navegável e bronze
junta giratória
• Fileira Dupla de rolamento de esferas de aço inoxidável com graxeiras
• Medidor de pressão cheio de líquido (opcional)
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada para o movimento horizontal e
vertical
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 kg/cm.sq (175 psi)
• O fluxo para cima até 3030 Ipm (800 gpm) perda por fricção menos de 10 psi
• Acabamento em vermelho
Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

APPROVED

MONITOR MG 413
• Tamanho: 100 mm (4") com 100 ou 150 mm (4" ou 6") com 4 entrada de
flangeado" tomada macho BSP
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono 4" via navegável e Bronze
junta giratória
• Fileira Dupla de rolamento de esferas de aço inoxidável com graxeiras
• Medidor de pressão cheio de líquido (opcional)
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada para o movimento horizontal e
vertical
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 kg/cm.sq (175 psi)
• O fluxo para cima até 4750 Ipm (1250 gpm) perda por fricção menos de 10 psi
• Aprovados pela FM com VARSHA 50 Fluxo de mestre do bico e do bico de
orifício sólido NW 1000
• Acabamento em vermelho

VARUN MONITOR 413
• Tamanho: 100 mm (4") via navegável
• Design de baixo perfil
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono via navegável
• 100 ou 150 mm (4" ou 6") com 4" de entrada com flange Macho BSP saída
roscada
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço
inoxidável Com graxeiras
• Engrenagem helicoidal totalmente fechada para o movimento horizontal e vertical
do monitor
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -65° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Medidor de pressão cheio de líquido (opcional)
• O fluxo para cima até 4750 Ipm (1250 gpm) perda por fricção menos de 10 psi
• Acabamento em vermelho
VARUN MONITOR 613
• Tamanho: 150 mm (6") de entrada e saída de flange
• Design de baixo perfil
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono via navegável
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço
inoxidável
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada
• A pressão máxima de serviço 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -65° elevação vertical
• Medidor de pressão cheio de líquido (opcional)
• Único gancho de elevação
• O fluxo para cima até 12500 Ipm (3300 gpm)
• Aprovados pela FM com VARSHA 60 master stream o bico com fluxo de até
2200 gpm
• Acabamento em vermelho
Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Monitores de aço carbono

VARUN MONITOR 313
• Tamanho: 80, 100 ou 150 mm (3", 4" ou 6") com 3 entrada flangeado" Macho BSP
saída roscada
• Design de baixo perfil
• Galvanizados por imersão a quente de aço carbono 3" via navegável
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço inoxidável
com graxeiras
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada para o movimento horizontal e vertical do
monitor
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -65° elevação vertical
• Pressão máxima de funcionamento para 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Medidor de pressão cheio de líquido (opcional)
• O fluxo para cima até 3030 Ipm (800 gpm) perda por fricção menos de 10 psi
• Acabamento em vermelho

Monitors
MONITOR M 241
• Tamanho: 63 mm (2,5") fluvial, flangeada de entrada de 65, 80 ou 100 mm
(2,5", 3" ou 4") e saída rosqueada a Macho BSP de 2,5"
• Interior de aço inoxidável
• Movimento vertical e horizontal pela alça e bloqueio manual
• Bronze ou aço inoxidável junta giratória com fileira dupla de rolamento de
esferas de aço inoxidável e graxeiras
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 bar (175 psi).
• O fluxo para cima até 2270 Ipm (600 gpm) perda por fricção menos de 10 psi

Aço inoxidável monitora o

MONITOR M 341
• Tamanho: 80 mm (3") Via navegável com entrada de flange 80, 100 ou 150
mm (3", 4" ou 6") & saída rosqueada a Macho BSP 3"
• Construção em aço inoxidável
• Movimento vertical e horizontal pela alça e bloqueio manual
• Fácil implantação por uma pessoa
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço
inoxidável com graxeiras
• Pressão máxima de operação 12 bar (175 psi)
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• Aprovados pela FM com VARSHA 40 master do bico de vapor tendo em fluxo
de 1500, 1900, 2270, 2650 & 3030 Ipm (400, 500, 600, 700, 800 gpm)

APPROVED

MONITOR MG 343 BZ
• Tamanho: 80 mm (3") com 80, 100 ou 150 mm (3", 4" ou 6") e 3 entrada
flangeado" saída macho BSP
• Aço inoxidável fluvial, junta giratória de bronze
• Fileira Dupla de rolamento de esferas de aço inoxidável com graxeiras
• Medidor de pressão cheio de líquido (opcional)
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada para o movimento horizontal ou
vertical
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -45° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 bar (175 psi)
• Fluxo para cima até 3030 Ipm (800 gpm) perda por fricção menos de 10 psi
• Acabamento em vermelho

MONITOR VARUN 343 BZ
• Tamanho: 80, 100 mm ou 150 mm (3", 4" ou 6") com 3 entrada flangeado"
Macho BSP saída roscada
• Design de baixo perfil
• Aço inoxidável 3" via navegável
• Junta giratória de bronze com fileira dupla de rolamento de esferas de aço
inoxidável com graxeiras
• Engrenagem Helicoidal totalmente fechada para o movimento horizontal e
vertical
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -65° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Medidor de pressão cheio de líquido
• O fluxo para cima até 3030 Ipm (800 gpm) perda por fricção menos de 10 psi

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

APPROVED

MONITOR VAJRA 3000 331
• Construção de bronze fundido a
• Rotação horizontal contínua de 360° e
+90° e -45° elevação vertical ou
opcional +85° & 15/07/°/30°elevação vertical de
• Pressão cheio de líquido Medidor
• Fileira dupla de SS rolamento de
esferas & graxeiras
• Max pressão operacional I2kg/cm.sq
(175 psi) o
• Fluxo para cima até 1000 gpm (3800
ipm)
• Movimento vertical e horizontal pela
alça e bloqueio manual

MONITOR VAJRA UL 433
• Bronze fundido construção
• Engrenagem totalmente fechado
com
• Medidor de pressão cheio de líquido
• Fileira dupla de rolamento de esferas
de aço inoxidável com graxeiras
• Pressão máxima de operação 12
kg/cm.sq (175 psi)
• I 15 mm Via navegável com 100 ou
150 mm (4" ou 6") e 4 entrada
flangeado" Macho BSP saída roscada
• Rotação horizontal contínua de 360°,
+90°, -45° elevação vertical
• Acabamento vermelho
• Aprovados pela FM com VARSHA 50
bico para fluxo de até 2000 gpm
(7560 lpm)

ALIMENTADA ÁGUA
MONITOR OSCILANDO
• Bronze fundido construção
• 0 a 120° ângulo de oscilação ajustável
em 6 etapas em qualquer lugar
dentro da água 360° conduzido roda
aciona o mecanismo de oscilação
• Rodamovida a águaimpulsiona o
mecanismo de oscilação
• Sem controle hidráulico ou elétrico
externo necessário
• Row of SS duplo rolamento de
esferas & graxeiras
• Max pressão operacional 12
kg/cm.sq (175 psi) o
• Fluxo para cima até 800 gpm (IPM)

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Bronze Fundido de Monitores

MONITOR VARUN 443 MONITOR DE ESPUMA
• Tamanho: 100 ou 150 mm (4" ou 6") com 4" de entrada com flange Macho BSP
saída roscada
• Design de baixo perfil de
• Aço Inoxidável interior
• Totalmente fechado com engrenagem helicoidal para o movimento horizontal e
vertical a
• Rotação horizontal contínua de 360° e +90°, -65° elevação vertical
• Pressão máxima de operação 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Medidor de pressão cheio de líquido
• Com bico de fluxo variável modelo H4V (500 / 750 / 1000 gpm) de
• Fluxo fixo com bico modelo H4 (500 / 750 / 1000 gpm)
• Acabamento vermelho
• Aprovações: UL listado

Aço inoxidável Monitor

Monitors

Canhões monitores
MONITOR DE FLUXO DE MASTER - SÉRIE VARSHA bicos
•
•
•
•
•

Fluxo fixo gallonage bicos pesado para utilização com monitores
Excelente fluxo de água utilizado como bico de água ou não a aspiração de bico de espuma
Fácil mudança do padrão de fluxo sob condição, a partir de linha reta para fluxo de nevoeiro grande
Girando o anel de dentes substituíveis em campo
Disco de alumínio anodizado, Bronze ou material de aço inoxidável

BICO DE FLUXO
PRINCIPAL MODELO VARSHA-30
• Definido de fábrica para
fluxo fixo entre 1500 &
2850 Ipm (400 & 750
gpm) a 100 psi (7,0
kg/cm2)
• 2.5" BSP fêmea giratório da
base de dados de entrada

BICO DE FLUXO
PRINCIPAL MODELO VARSHA-40
• Definido de fábrica para
fluxo fixo entre 1500 &
3030 Ipm (400 & 800
Gpm) a 100 psi (7.0
Kg/cm2)
• 3" BSP fêmea giratório da
base de dados de entrada
• Aprovados pela FM

BICO DE FLUXO
PRINCIPAL - MODELO
VARSHA-50
• Definido de fábrica para
fluxo fixo entre 3030 &
7575 Ipm (800 & 2000
Gpm) a 100 psi (7.0
Kg/cm2)
• 4" BSP fêmea giratório da
base de dados de entrada
• Aprovados pela FM

BICO DE FLUXO
PRINCIPAL MODELO VARSHA-60
• Definido de fábrica para
fluxo fixo entre 5680 &
12500 Ipm (1500 & 3300
gpm) a 100 psi (7,0
kg/cm2)
• 150 mm (6") de admissão
flangeada
• FM aprovado para fluxo de
até 2.200 gpm

HIDRO-CANHÕES MONITORES COM ESPUMA - VARSHA SÉRIE
Auto-apresentação de IC e não a aspiração de água-espuma canhões monitores
3% ou 6% a taxa de indução de espuma
Combinação de nevoeiro e de fluxo em linha reta sem desligado
Girando o anel de dentes para a plena padrão de nevoeiro
Fornecido com PVC 3 mtrs. de comprimento da mangueira de sucção com uma extremidade do tubo de imersão de aço
inoxidável
• Disco Alumínio anodizado, material de bronze ou aço inoxidável

Canhões monitores

•
•
•
•
•

BICO DE ESPUMA
HIDRO MODELO VARSHA HF30
• Fábrica definida para fluxo
único fixo entre 1500 e
2650 LPM (400 & 700
galões por minuto) a 100
psi (7,0 kg / sq.cm)
• 2.5 "BSP rótula de entrada
do sexo feminine

BICO INJETOR MODELO VARSHA HF40
• Fábrica definida para fluxo
único fixo entre 1900 e
2850 LPM (500 & 700
galões por minuto) a 100
psi (7,0 kg / sq.cm)
• 3.0 "BSP rótula de entrada
do sexo feminine

BICO INJETOR MODELO VARSHA HF50
• Fábrica definida para fluxo
único fixo entre 3030 e
4750 LPM (800 & 1250
galões por minuto) a 100
psi (7,0 kg / sq.cm)
• 4.0 "BSP rótula de entrada
do sexo feminine

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

BICO INJETOR MODELO VARSHA HF60
• Fábrica definida para fluxo
único fixo entre 4750 e
8500 LPM (1250 & 2245
galões por minuto) a 100
psi (7,0 kg / sq.cm)
• 150 mm (6 ") de
arrastamento entrada

Equipamento móvel
UNIDADE DE ESPUMA MÓVEIS
• 160 litros de capacidade em fibra de vidro Tanque de Espuma
• 120 a 220 litros de capacidade em aço inoxidável do Tanque de
Espuma
• Duas rodas de borracha sólida para uma fácil manobra por uma
pessoa
• Montada com bronze ou aço inoxidável indutor de espuma e
alumínio ramo de espuma de baixa expansão a
• Taxa de fluxo do tubo de 225/450 Ipm (60/120 gpm) a 7
kg/cm2 de
• Fixação de prestação de duas mangueiras de incêndio
• Mangueiras de incêndio e suprimento de concentrado de
espuma (opcional)
• FM Indutor Aprovado e tubulação ramo Foam

APPROVED

CARRINHO DE MONITOR MONTADO
• Fácil de manobrar
• Carrinho com duas rodas de borracha maciça
• 63 ou 75 (2,5" ou 3") podem ser instalados monitores
• Coletor de fornecimento de água com 2 ou 4 ligações de entrada de
2,5" BSP acoplamento instantâneo
• Pintado com tinta epóxi

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Equipamento móvel

REBOQUE MONITOR MONTADO
• 2 tractores de reboque resistente com várias capacidades de tanque de
armazenamento
• Manobrados fácil por duas pessoas ou puxado para trás light truck ou
jipe
• 80 ou 100 mm (3" ou 4") Monitor montado no tanque
• Mais de executar e do freio manual
• Design de baixo perfil para a segurança e a estabilidade
• Quatro da perna do estabilizador para segurança adicional
• Reboque equipado com reflector
• Disposição do coletor tendo em 2,5" ou 4" BSP engate no lado traseiro
do reboque para o suprimento de água para o monitor de rede de
hidrantes
• Pintado com tinta epóxi

Equipamento de sistema de válvulas &
OS MEDIDORES DE PRESSÃO
• Modelo HDPI e HDP2
• Disque Tamanho: 90 mm (HDPI) & 100 mm (HDP2)
• Intervalo: 0 a 300 psi
• De aço inoxidável polido, caso à prova de intempéries
• Tubo de Bourdon: bronze fosforoso (HDP I) & Monel (HDP2)
• Modelo HDP2 adequado para utilizar com água do mar
• Aprovações: UL & Aprovados pela FM
APPROVED

TESTAR AS VÁLVULAS E DRENAGEM

Equipamento de sistema de válvulas e

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo HD90 e HD91
Tamanho: 1”, 1-¼”, 1-½”, 2”
Aparafusado e tipo de ligação da extremidade ranhurada
Max. Pressão de trabalho 300 PSI
Fator K de 5,6 ou 4,2 (opcional)
Construção de latão (ASTM B584)
Visor de vidro resistente a sabotagem integral
Listados na UL e aprovados pela FM

APPROVED

APPROVED

VÁLVULAS DE GAVETA
• OS&Y e válvulas gaveta de haste não ascendente Cunha resiliente
• Tamanho: 50 a 300 mm (2" a 12")
• Construção de ferro dúctil, fusion bond internamente e externamente
revestido a epóxi
• As válvulas gaveta têm conexões de extremidade flangeada ANSI/AWWA ou
BS PN16
• Classificados para máximo 21 kg/cm.sq (300 psi) Pressão de funcionamento
• Parafuso do lado de fora e garfo (OS&Y) válvulas de gaveta são recomendadas
quando positiva de bloqueio e um indicador visual rápida da posição de
aberto/fechado é obrigatório
• Aprovações: UL & Aprovados pela FM

VÁLVULAS DE BORBOLETA
• Bolacha & Capas Tipo Válvulas Borboleta com interruptor contra
sabotagem
• Tamanho: 2" a 12"
• Pressão de trabalho: PN 10/16
• Intervalo de temperatura: 0°C - 100°C
• Fusion colados revestido a epóxi em conformidade com a ANSI /
AWWA C550
• UL listado

CONTROLE DE MULTI-JET (VÁLVULA MJC)
• Tamanho: 40 mm de admissão com dupla via de saída de 32 ou 25
mm
• Construção de bronze
• A pressão de serviço máxima: 12 kg/cm.sq (175 psi)
• Temperatura nominal de 57°C, 68°C, 79°C, 93°C
• Conexão final BSPT (NPT opcional)

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Personalizados de
TANQUE DE BEXIGA DUPLA SKIDS
• Unidades duplas verticais ou horizontais skid montado
• Primeiro tanque de bexiga é o tanque operacional e a segunda é
o modo de espera/reserva de
• Aço carbono ou aço inoxidável
• Tanques de construção efectuadas ao Código ASME Seção
VIII Div I
• ASME U Carimbo disponível como uma opção do

TANQUE DE BEXIGA COM VÁRIOS
PROPORTIONERS
• Tanques verticais ou horizontais
• Múltiplas linhas conectadas para vários locais
• Dependendo do fluxo, várias linhas pode estar operacional
em um momento
• Listados na UL do Tanque de

ESPUMA SKIDS

PERSONALIZADOS
• Personalizados dilúvio DILÚVIO SKIDS Skid é projetado e
fabricado de acordo com os requisitos específicos do
projecto
• Skid pode ser aberta ou fechada com estrutura também a
função de controle de temperatura e isolamento
• Pode ser fabricado em material adequado para ambientes
corrosivos e duras
• Totalmente montados e testados na fábrica

Para Certificações e aprovações por favor entre em contato com o fogo HD Proteger - Departamento de Vendas

Personalizados Skids

• Espuma de bexiga Personalizados skid conforme projeto
requisitos específicos
• Do tanque de concentrado de espuma, bomba de espuma,
proporcionadores e painel de controle são
• Completamente montado em perfis pré-montado e testado
na fábrica
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