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TRI-FLOWEsguicho Gladiator

Descrição do Produto
O Esguicho Modelo GladiatorTri–Flow é um equipamento do tipo autoedutor, com ajuste 
de aspiração de ar e com possibilidade de operação com três vazões diferentes. Possui 
também válvula proporcionadora de LGE e um tubo pick up com conexão do tipo engate 
rápido.
O esguicho é designado para operação em conjunto com o tubo pick up para captação 
de LGE, no entanto também pode operar sem o tubo pick up, quando da descarga de 
solução de espuma pré–misturada ou para utilização somente com água.
O Gladiator Tri-Flow oferece excelente alcance, facilidade na operação e qualidade 
superior de espuma, podendo ser utilizado com qualquer tipo de LGE.
Pode ser regulado para operação com 500, 750 ou 1000 gpm, operando com pressão 
de entrada de 100 psig (7,0 kgf/cm²). A alteração da vazão é obtida através de uma 
simples manobra, pressionando o seletor de vazão e girando-o até o encaixe na posição 
escolhida.
O controle de aspiração é feito através de um seletor de ar e pode ser realizado mesmo 
com o esguicho em operação. Uma luva localizada na área de descarga do esguicho 
controla a forma do jato (neblina total, meia neblina e jato compacto), enquanto a 
dosagem de LGE é ajustada através de uma válvula dosadora.
O Esguicho Modelo Gladiator Tri-Flow representa a maior inovação tecnológica para 
sistemas de combate a incêndio utilizando espuma. O Esguicho Gladiator é o primeiro 
equipamento do tipo autoedutor designado para operação com espuma ou água e com 
a habilidade de gerar espuma de alta qualidade com utilização de qualquer tipo de LGE 
de baixa expansão.

Características
• Pode operar com vazão de 500, 750 ou 1000 gpm.
• Autoedutor.
• SelectAir™, aspiração de ar ajustável para melhoria da qualidade da espuma.
• Seletor de dosagem para ½% e 3% ou para 1% e 3%.
• Ring Jet™ (sistema de injeção de LGE) para completa mistura da solução de espuma.
• Máximo desempenho com mínima perda de espuma no trajeto. 
• Compatível com todos os tipos de LGE.
• Possibilita alteração da forma do jato (neblina, meia neblina e compacto).
• Excelente alcance.
• Excelente padrão de jato neblina, ideal para operações de mitigação de vapores.
• Pode ser utilizado sem o tubo pick up.

Proporcionamento de LGE
O Esguicho Gladiator é um dispositivo autoedutor de LGE, equipado com um tubo pick up de 3,60 metros de comprimento, dotado de um 
adaptador tipo engate rápido para conexão ao esguicho.
O sistema Ring Jet™ incorpora 8 pontos equidistantes de injeção de LGE contornando a área de descarga de água. Esse desenho resulta em 
uma completa e homogênea introdução de LGE na área de descarga do esguicho, maximizando a qualidade da espuma (expansão e tempo de 
drenagem de 25%), que são de grande importância para o desempenho no combate a incêndio.
Como a descarga de concentrado ocorre paralelamente à descarga de água, não ocorrerá descontinuidade na injeção de LGE, resultando em 
uma espuma de excelente qualidade com mínima perda no trajeto e máximo alcance.
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Expansão da Espuma
O exclusivo design de aspiração de ar ajustável (SelectAir™) oferece aos operadores a possibilidade de ajustar a expansão da espuma para 
maximizar o desempenho do esguicho. O exclusivo túnel de aeração introduz ar no centro do bocal de descarga do esguicho para completa 
distribuição, resultando em uma descarga com expansão uniforme de espuma.
O túnel de ar proporciona espuma com taxa de expansão de 6:1 ou maior dependendo do tipo de LGE e das condições de operação.
Agora os operadores podem optar por um equipamento que oferece excelente alcance e qualidade da espuma. 

Informações Técnicas
• Pressão de trabalho mínima: 75 psig (5,2 kgf/cm²).
• Pressão de trabalho nominal: 100 psig (7,0 kgf/cm²).
• Pressão de trabalho máxima: 125 psig (8,6 kgf/cm²).
• Vazões disponíveis no seletor @ 100 psig (7,0 kgf/cm²). 
   - 500 gpm (1830 L/min).
   - 750 gpm (2839 L/min).
   - 1000 gpm (3785 L/min).
• Dosagens disponíveis:
   - ½% e 3%.
   - 1% e 3%.
• Conexão de entrada:
   - 2.1/2” NH fêmea 7,5 f.p.p giratória ou 3.1/2” NH 6 f.p.p giratória.
• Conexão de LGE: 1.1/4” (32mm) NPT fêmea com engate rápido.
• Tubo pick up: 3,66 metros de comprimento.
• Peso: 10,5 kg.
• Materiais de construção:
   - Corpo: Alumínio anodizado.
   - Internos: Aço inoxidável.
   - Luva de controle do jato: Alumínio anodizado.
   - Tubo pick up: Mangueira de PVC transparente reforçada e tubo de latão.
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Informações para Pedido

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Tri – Flow com válvula dosadora para ½  e 3% e rosca de 2.1/2” NH1251-2532-0

1251-2532-7

1251-2532-1

Tri – Flow com válvula dosadora para 1  e 3% e rosca de 2.1/2” NH

Tri – Flow com válvula dosadora para ½  e 3% e rosca de 3.1/2” NH

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.


