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MODELO JC-4Esguicho de Jato Compacto

Descrição do Produto
O esguicho de Jato Compacto Modelo JC-4 da Argus possui 4 diferentes orifícios 
de descarga (1 ⅜” 1 ½”  1 ¾”  e 2”), com conexão de rosca padrão NH entre 
eles, de modo a proporcionar ao operador, uma escolha de vazão e de alcance 
adequadas a vários tipos de aplicação. 
Fabricado em liga leve de alumínio, o Esguicho Modelo JC-4 pode ser utilizado 
com canhões monitores fixos ou portáteis, sendo que possui conexão para 
canhão com rosca fêmea de 2 ½” NH 7,5 F.P.P. Para melhor desempenho de 
alcance do jato, recomendamos que o Esguicho JC-4 seja utilizado com tubo 
laminador.

Características
Material de fabricação: liga leve de alumínio.
Comprimento: 325 mm.
Peso: 0,9 kg
Conexão de entrada: 2 ½” rosca fêmea NH 7,5 F.P.P.
Diâmetro dos bocais: 1 ⅜” 1 ½”  1 ¾”  e 2” .

Acessório opcional
Tubo Laminador Modelo TL-2.5A

Principais aplicações
• Refinarias.
• Plataformas de carregamento.
• Usinas.
• Tanques de armazenagem.
• Diques de contenção.
• Helipontos.
• Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
• Plantas químicas e petroquímicas.
• Viaturas de combate a incêndio.
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REQUINTE VAZÃO EM L/min @ 7 kgf/cm² VAZÃO EM gpm @ 100 psig ALCANCE APROXIMADO
(m)

21001 ⅜” 560 50
25001 ½” 660 55
34001 ¾” 900 60
45002” 1190 70

Dados de desempenho

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.


