
    
 
 
 

 

 

        
        
              
Descrição:  
O esguicho de Jato Regulável Modelo CJ-B foi desenvolvido 
para utilização com água ou solução de espuma, fabricado em 
latão fundido especial, para uso conjunto com canhões 
monitores fixos, em qualquer tipo de ambiente, mesmo aqueles 
com atmosfera muito agressivas. 
Sua construção possibilita alteração da forma do jato 
(compacto, meia neblina ou neblina total) sem que a vazão 
seja alterada e sem fechamento do bocal. 
A mudança da forma do jato é facilmente realizada, mesmo 
com o esguicho trabalhando sob altas pressões, através de 
grandes manoplas laterais.  
O esguicho é provido de bocal de descarga e manoplas revestidos  
com borracha protetora do tipo EPDM e engraxadeira para lubrificação. 
 
Características: 
 Conexão de entrada: rosca fêmea 2.1/2” NH 7,5 FPP (giratória) 
 Acabamento: latão polido 
 Disponível nas vazões de 500 GPM (1895LPM) ou 350GPM (1325 LPM) 
 Comprimento: 165mm 
 Peso: 3,8 kg 
 Ideal para utilização com canhões monitores fixos 
 Excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF 
 Dotado de haste para escolha da formação de neblina 
 Possui aprovação FM (Factory Mutual)   

        
         
Desempenho: 
 
MODELO: CJ-B 350 GPM: 
 
Pressão em psi: 40 50 60 70 80 90 100 125 
Vazão   
gpm 222 250 270 290 310 330 350 390 
lpm 840 950 1020 1100 1200 1250 1300 1500 
Pressão em psi: 40 50 60 70 80 90 100 125 
alcance em metros  
jato compacto 33 38 40 42 43 44 46 47 
jato meia neblina 19 20 21 22 23 25 27 30 
jato neblina total 12 14 15 16 17 18 18 20 
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MODELO: CJ-B 500 GPM: 
 
Pressão em psi: 40 50 60 70 80 90 100 125 
vazão   
gpm 322 360 396 432 464 490 516 580 
lpm 1220 1370 1500 1600 1750 1850 2000 2200 
Pressão em psi: 40 50 60 70 80 90 100 125 
alcance em metros  
jato compacto 36 41 43 46 48 50 53 58 
jato meia neblina 21 22 23 25 27 28 30 34 
jato neblina total 11 11 11 15 16 17 18 21 
 
 

 
 
 
 
Aprovação FM: 
 
Sistemas de Proteção contra Incêndio estão ligados às necessidades de proteção de vidas e patrimônios e, para que 
isso ocorra, não se pode comprometer a eficiência da detecção e supressão do incêndio. A exigência de certificações 
internacionais de qualidade dos equipamentos assegura a confiabilidade da performance e a qualidade da 
procedência, o que significa mais segurança para os usuários. No mercado mundial de incêndio existem algumas 
certificações de produtos de alto reconhecimento internacional, dentre elas se destaca a FM – Factory Mutual Global. 
Para garantir a segurança e confiabilidade dos sistemas fornecidos pela ARGUS, sempre que possível, recomendamos a 
aquisição de produtos com essa certificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


