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O Sistema de Extinção de Incêndio por Agente Limpo da Série Mv da Janus Fire Systems® utiliza o FM-200® como meio de extinção. O FM-200® 
é um gás incolor e não tóxico perfeitamente adequado para proteger bens de alto valor em áreas que podem ser normalmente ocupadas, em 
locais onde a limpeza de outros agentes é problemática, quando o espaço de armazenamento de um agente de supressão de incêndio é restrito, 
ou quando um agente não condutor de eletricidade é necessário. Cada sistema é composto dos seguintes componentes:

1. Componentes de Armazenamento do FM-200®: são compostos pelo conjunto do cilindro, que contém o agente químico FM-200®, e o 
suporte do cilindro, que fi xa o conjunto do cilindro com segurança no lugar.
2. Componentes de Distribuição do FM-200®: são compostos pelos difusores usados para introduzir o agente FM-200® em uma área de risco 
protegida, juntamente com a tubulação associada usada para conectar os difusores ao conjunto do cilindro.
3. Componentes de Arranjo: completam a instalação do sistema FM-200® e são compostos pelos acessórios de conexão, pelo manômetro, 
pela chave supervisora de baixa pressão, pelo atuador elétrico da válvula e pelo atuador manual da válvula.  
4. Componentes de Confi guração Escravo: são compostos pelo atuador pneumático da válvula, pela válvula de retenção de atuação, pela 
válvula de alívio, pela mangueira de atuação e pelos acessórios necessários em uma confi guração com múltiplos cilindros.
5. Componentes Complementares: incluem o comutador à pressão de descarga e a válvula de retenção do tubo coletor. Eles complementam 
o equipamento principal ou completam uma confi guração específi ca de múltiplos cilindros. 
6. Painel de Controle: esse dispositivo monitora a condição do atuador elétrico, detectores, dispositivos de aviso, pressão do cilindro e de 
qualquer acionador manual de disparo e chave de bloqueio. Todos os dispositivos elétricos ou eletrônicos devem se conectar ao painel de controle 
para funcionar.
7. Dispositivos de Aviso Precoce de Detecção e Alarme: juntamente com os acionadores manuais de disparo e chave de bloqueio maximizam 
a efi cácia do sistema, enquanto os dispositivos sonoros e visuais de alarme alertam o pessoal quanto às condições de alarme. 

Distribuidor Autorizado

Série Mv Sistema de Extinção de Incêndio FM-200®

Todos os direitos reservados. Janus Design Suite™ é uma marca registrada da Janus Fire Systems®. FM-200® e Tefl on® são marcas registradas da  E. I. du  Pont de  
Nemours and Company.
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Descrição do Equipamento
O agente FM-200® é armazenado em estado líquido, em conjuntos de cilindros projetados especifi camente para essa aplicação e carregados 
a uma densidade de enchimento entre 35 lb/pés³ (561 kg/m³) e 70 lb/pés³ (1121 kg/m³). Para assegurar o desempenho ideal, cada cilindro é 
superpressurizado com nitrogênio seco a 360 psi (24,8 bar) a 70°F (21°C). Uma etiqueta de identifi cação é afi xada ao corpo do cilindro indicando 
a quantidade de enchimento de FM-200®, a pressão de carga, a data do enchimento e a estação de enchimento. A Série Mv suporta duas 
capacidades de cilindros.

Os sistemas de extinção de incêndio FM-200® são projetados de acordo com a National Fire Protection Association (NFPA) 2001, Norma para 
Sistemas de Extinção de Incêndio por Agente Limpo, que afi rma que cada sistema deve ser de inundação total, o que signifi ca que ele descarrega 
o FM-200® em uma sala, área ou recinto com a integridade estrutural para reter o agente, e que cada sistema deve ser descarregado dentro 
de 10 segundos, sendo que o FM-200® deve ser completamente espalhado pela área protegida, atingindo um nível de concentração mínimo de 
6,25%, mas não excedendo 9% em áreas normalmente ocupadas.

Válvula do Cilindro: a liberação automática de FM-200® é 
controlada por uma válvula do cilindros de latão forjado e operada 
por pressão diferencial, conectada ao pescoço do cilindro. O conjunto 
da válvula é fornecido com um dispositivo de segurança anti-recuo  
instalado na saída de descarga e acorrentado à válvula do cilindro.

Tubo Sifão: um tubo sifão rígido e com rosca estende-se desde o 
pescoço até o fundo do cilindro.

Cilindro: o cilindro de parede simples e junções soldadas é fabricado 
de acordo com os requisitos do U.S. Department of Transportation 
(USDOT) e do Transport Canada (TC) para gases comprimidos. A rosca 
interna do pescoço permite a conexão da válvula do cilindro. O cilindro 
é projetado somente para montagem em posição vertical.

Indicador de Nível do Líquido: um indicador de nível do líquido, 
localizado no corpo do cilindro, é um tubo não magnético contendo 
uma fi ta métrica ligada a um ímã. Conforme a fi ta é removida, o ímã 
fi cará preso à superfície do líquido. Essa medição é comparada com 
um gráfi co do manual de projeto para determinar o peso da carga 
atual do cilindro.

Válvula do Cilindro

Tubo Sifão

Indicador 
do Líquido

Suporte do Cilindro

Cilindro

Tamanho Nominal
do Cilindro

Código do
Produto

Capacidade de enchimento Peso quando
vazioMínimo

lb lb lbkg kg kg
Máximo

420 lb

250 lb

1118526

1118525

1118590

1118589

211

126

95,7

57,2

422

252

191,4

114,3

279

213

126,6

96,6

O conjunto do cilindro é composto por um cilindro, um tubo sifão, a válvula do cilindro e um indicador de nível do líquido.
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A válvula do cilindro possui seis características principais:

Conexão de Atuação da Válvula: uma conexão roscada, 
localizada no topo da válvula do cilindro, serve como ponto de conexão 
para o atuador elétrico (primário) ou pneumático (escravo) da válvula.

Conexão do Manômetro: uma conexão fêmea serve como ponto 
de conexão para o manômetro. Ela é equipada com uma válvula de 
retenção interna para permitir a remoção do manômetro enquanto o 
cilindro está pressurizado.

Conexão da Chave Supervisora de Baixa Pressão: uma 
conexão fêmea serve de ponto de conexão para a chave supervisora 
de baixa pressão. Uma válvula de retenção interna permite a remoção 
da chave supervisora enquanto o cilindro está pressurizado.

Disco de Ruptura: um disco de ruptura frangível, acoplado ao 
corpo da válvula do cilindro, funciona como um dispositivo de alívio 
de emergência em caso de pressão excessiva dentro do cilindro. Seu 
ponto de ruptura está entre 850 psi (58,6 bar) e 1000 psi (68,9 bar).

Saída de Descarga: uma conexão ranhurada de 2 pol. (50 mm) 
serve como ponto de conexão para os acessórios de conexão de 
descarga.

Porta de Atuação Piloto: uma conexão FNPT de 1/4 pol. (8 mm) 
(fornecida com um tampão removível) oferece um meio para aplicação 
da pressão de atuação para o(s) cilindro(s) escravo(s). Ela também 
pode ser usada como conexão do comutador a pressão de descarga 
em confi gurações de cilindro único. A porta é pressurizada somente 
durante o período de descarga de 10 segundos.

Conjunto de Suporte do Cilindro para Montagem em 
Parede (CP 1118595)

A estabilidade do cilindro é garantida pelo conjunto de suporte do 
cilindro, formado por uma abraçadeira e trilho com parafusos, porcas 
e arruelas anexos. O trilho possui fenda para uma montagem mais 
fácil, por meio de prendedores fornecidos pelo instalador.

Conexão de Atuação
da Válvula

Conexão do 
Manômetro

Conexão do 
Manômetro

Conexão da Chave Supervisora 
de Baixa Pressão

Porta de atuação Piloto

Disco de 
Ruptura

H1

6,0” 
(152 mm)

H2

H3

D2

D1

Dispositivo de Segurança 
Anti-recuo

Saída de 
Descarga

Tampão de Segurança

Montagem do Cilindro

Dimensões do Cilindro

250 lb
pol. mm pol. mm

420 lb

19,8

16,0

17,9

40,00

54,17

503

406

455

1016

1376

36,8

16,0

17,9

62,19

76,37

935

406

455

1580

1940H1

H2

H3

D1

D2
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Chicote de
36” (914 mm) 

8,21”
(209mm)

(CP 1118474)

(CP 1118555)

(CP 1118555)

(CP 1118551)

Componentes de Arranjo

Os componentes de arranjo são necessários para operar o(s) cilindro(s) de FM-200®.

Acessórios de Conexão de Descarga (Código de Produto: 
consulte o diagrama)

Um cotovelo ranhurado de 2 pol. (50 mm), uma união e um niple 
adaptador NPT, conectam-se ao adaptador ranhurado da saída, 
utilizando o acoplamento instalado em fábrica para manter o 
dispositivo de segurança anti-recuo. Tubos e acessórios além do niple 
adaptador de 2 pol. (50 mm) devem ser fornecidos pelo instalador.

Conjunto da Chave Supervisora de Baixa Pressão (CP 
1118775)

A chave supervisora de baixa pressão monitora continuamente a 
pressão do cilindro. A confi guração do contato é unipolar de uma 
posição (SPST) com contatos classifi cados para 1,5 A a 24 Vcc. Caso 
a pressão do cilindro caia para aproximadamente 280 psi (19,3 bar), 
os contatos da chave fecharão, transmitindo um sinal ao painel de 
controle do sistema.

Conjunto do Manômetro (CP 1118772)

A NFPA 2001 exige um manômetro para cada cilindro, como um 
método de monitorar visualmente a condição da pressão interna do 
conjunto do cilindro.

Características da Válvula do Cilindro

Atuador Manual Válvula 
(CP 1117001)

Atuador Elétrico da Válvula
(CP 1118481)

Disco de Ruptura 
Acoplado ao Cilindro

Conjunto do Manômetro
(CP 1118772)

Conjunto da Chave Supervisora 
de Baixa Pressão (CP 1118775)

Saída de
Descarga

Cotovelo Ranhurado 
de 2” (50 mm)
(CP 1118551)

Niple Adaptador Ranhurado 
x NPT de 2” (50 mm) (CP 

1118474)

União Ranhurado 
de 2” (50 mm)
(CP 1118555)

União Ranhurada de 2” (50 mm)
(CP 1118555)

Fornecida com a Válvula do Cilindro

Indicador de Nível do Líquido 
Acoplado ao Cilindro

Dispositivo de Segurança Anti-recuo
Fornecido com a Válvula do Cilindro
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Porca
Giratória Serrilhada

Botão de Disparo
de Emergência

Comutador a Pressão
de Descarga (CP 1118773)

Cilindro
Primário

Cilindro
Escravo

Cilindro
Escravo

Cilindro
Escravo

Cilindro
Escravo

Mangueira Flexível 
de Tamanho Variável

(CP Variável)
T de Meio de Linha de

Atuação Piloto
(CP 1118622)

T de Fim de 
Linha de Atu-
ação Piloto 

(CP 1118611)

Válvula de Alívio
(CP 1110173)

Tubo Coletor de Descarga
(Fornecido pelo Instalador)Atuador

Manual da Válvula
(CP 1117001)

Atuador
Pneumático da Válvula 

(CP 1117019)

Mangueira Flexível 
de 24” (610 mm)

(CP 1118649)

Adaptador 
Macho NPT

(CP 1118625)

Válvula de Retenção 
do Tubo de 2”

(50 mm)
(CP 1118546)

Atuador Elétrico
da Válvula

(CP 1118481)

Válvula de 
Retenção de

Atuação Piloto
(CP 1118560)

Adaptador
Macho NPT

(CP 1118625)

Pino Anelado

Porca Serrilhada

Conector para Eletroduto
de 1/2” (15 mm) com 

Chicote de 36” (914 mm)

Atuador Elétrico da Válvula (CP 1118481)

O atuador elétrico da válvula conecta-se ao cilindro primário na conexão 
de atuação da válvula e é utilizado para abrir automaticamente a 
válvula do cilindro após receber um sinal do painel de controle ou de 
outra fonte. Ele opera entre 17 e 30 Vcc e consome 500 mA (0,5 A) a 
24 Vcc nominal com uma corrente de supervisão máxima de 30 mA 
(0,03 A).

O corpo do atuador elétrico da válvula é uma construção em aço com 
uma porca giratória serrilhada em latão e um pino de atuação em aço 
inoxidável que afunda o miolo da válvula quando energizado.

Atuador Manual da Válvula (CP 1117001)
 
Um atuador manual da válvula opcional conecta-se ao topo do atuador 
elétrico da válvula e oferece um meio para abrir manualmente a 
válvula do cilindro. O atuador manual da válvula é composto por um 
corpo em latão, um pino de atuação em aço inoxidável e um pino 
anelado de segurança em aço.

Para descarregar o cilindro primário manualmente, o pino anelado 
é removido e o botão de disparo de emergência é pressionado, 
forçando o pino no atuador elétrico da válvula a afundar o miolo da 
válvula do cilindro. Todos os outros cilindros conectados serão abertos 
pneumaticamente.

Componentes da Confi guração Escravo
Até 16 cilindros (1 primário e 15 escravos) podem ser instalados em uma única confi guração, com um comprimento máximo de 
70 pés (21,3 m) de mangueira de atuação piloto do primeiro cilindro até o último. Uma confi guração típica é mostrada abaixo.

Confi guração Típica de Cilindro Primário e Escravos
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Atuador Pneumático da Válvula (CP 1117019)

Em sistemas de múltiplos cilindros, o atuador elétrico da válvula abrirá 
o cilindro primário e, então, em uma sequência rápida, o(s) atuador(es) 
pneumático(s) da válvula abrirá(ão) todos os outros cilindros usando a 
pressão do cilindro primário.

Um atuador pneumático da válvula acopla-se à conexão de atuação 
da válvula de cada cilindro escravo. Ele recebe a pressão da porta de 
atuação piloto do cilindro primário por meio da válvula de retenção de 
atuação piloto. Ele é feito em latão, com um pistão e um pino de latão.

Válvula de Alívio (CP 1110173)

A válvula de alívio é um dispositivo de segurança com uma rosca 
MNPT de 1/4 pol. (8 mm), para ser instalado na linha de atuação piloto 
a jusante da válvula de retenção da atuação piloto. Ela é usada para 
drenar a pressão que pode se acumular na mangueira de atuação piloto 
ou tubulação, minimizando a chance de pressurização inadvertida dos 
atuadores pneumáticos ou do comutador a pressão de descarga.

Válvula de Retenção de Atuação Piloto (CP 1118560)

Uma válvula de retenção MNPT de 1/4 pol. (8 mm) x JIC macho de 37° 
é instalada na porta de atuação piloto da válvula do cilindro primário 
com direção de fl uxo de SAÍDA da válvula. Quando a válvula é aberta, 
a pressão será direcionada através da válvula de retenção de atuação 
piloto até os atuadores pneumáticos da válvula nos cilindros escravos. 
O propósito da válvula de retenção de atuação piloto é assegurar 
que o(s) atuador(es) pneumático(s) permaneça(m) pressurizado(s) 
durante todo o período de descarga.

Adaptador Macho NPT (CP 1118625) 
 
Um adaptador macho JIC de 37° de 1/4 pol. (8 mm) x MNPT acopla-se 
ao T de fi m de linha de atuação piloto do último cilindro escravo, para 
facilitar a conexão da linha de atuação piloto. Ele também pode ser 
utilizado para permitir à conexão da mangueira fl exível ao comutador 
à pressão de descarga.

T de Meio de Linha de Atuação Piloto (CP 1118622)

Um T de derivação em latão JIC macho de 37° de 1/4 pol. (8 mm) x 
MNPT é utilizado para conectar a linha de atuação piloto ao atuador 
pneumático da válvula. 

FNPT de 1/4” (8 mm)

Porca Serrilhada

MNPT de 1/4” (8 mm)

JIC Macho de 37° 
de 1/4” (8 mm)

MNPT de
1/4” (8 mm)

JIC Macho de 
37° de

1/4” (8 mm)

JIC Macho de 
37° de

1/4” (8 mm)

MNPT de
1/4” (8 mm)

MNPT de
1/4” (8 mm)
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T de Fim de Linha de Atuação Piloto (CP 1118611)
Um T de derivação em latão FNPT de 1/4 pol. (8 mm) x MNPT é acoplado 
ao último atuador pneumático da válvula para facilitar a conexão da 
válvula de alívio à linha de atuação piloto.

Mangueira Flexível (Código de Produto: consulte a 
tabela)
As mangueiras fl exíveis são mangueiras de arame trançado de aço 
inoxidável de 3/16 pol. (7 mm) revestidas em Tefl on® com vários 
comprimentos e com uniões JIC fêmea 37° de 1/4 pol. (8 mm). Elas são 
utilizadas para interconectar os cilindros quando uma confi guração 
escravo é necessária.

Comutador a Pressão de Descarga (CP 1118773)
O comutador a pressão de descarga é usado no sistema para oferecer 
uma indicação positiva da descarga do agente e para iniciar o 
desligamento de equipamentos que possam exaurir a concentração 
do agente. O comutador a pressão é uma chave unipolar de duas 
posições (SPDT) com contados classifi cados para 10 A a 30 Vcc 
resistiva.

Válvula de Retenção do Tubo Coletor (CP 1118538)
Em uma confi guração de múltiplos cilindros, em que os cilindros 
escravos e primário compartilham um tubo coletor comum ou em 
uma confi guração principal / reserva, uma válvula de retenção de 
tubo coletor com conexão ranhurada de 3 pol. (80 mm) deve ser 
colocada entre a saída de descarga de cada cilindro e o tubo coletor 
de descarga, para impedir o retorno do fl uxo do tubo coletor caso o 
sistema seja inadvertidamente descarregado enquanto um ou mais 
cilindros estiverem desconectados para manutenção.

FNPT de 1/4” 
(8 mm)

Encaixe para 
Eletroduto de 
1/2” (15 mm)

Conexão 
FNPT de 1/4” 

(8 mm)

Conexão ranhurada 
de 2” (50 mm)

5,625”
(143 mm)

MNPT de 1/4” 
(8 mm)

CP Comprimento da Mangueira (L)

24 pol. (610 mm)

34 pol. (864 mm)

40 pol. (1016 mm)

16 pol. (406 mm)

1118649

1118650

1118651

1118648

Componentes Complementares
Os componentes complementares completam diversas confi gurações de sistema.
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Difusores
Os difusores (1, 2 ou 4 portas) são usados para distribuir uniformemente o agente FM-200®. Eles são testados quanto ao 
desempenho para assegurar que o agente seja descarregado dentro de 10 segundos e seja adequadamente dispersado por toda 
a área protegida. A altura máxima para instalação do difusor em um espaço protegido é de 16 pés (4877 mm) por camada de 
difusor. Camadas adicionais são necessárias para alturas maiores que 16 pés.

Vista em Corte 
do Difusor

Vista Superior 
do Difusor

Difusor Radial de 
360° (4 Portas)

Difusor Lateral de 
180° (2 Portas)

Difusor de Canto 
de 90° (1 Porta)

64’
[19,5m]

64’
[19,5m]

64’
[19,5m]

45º

45º

32’
[9,75m]

32’
[9,75m]

32’
[9,75m]

45°

MÁXIMO DE 44’
[13,4m]

MÁXIMO DE 12’’ [305mm]

MÁXIMO DE 12’’ 
[305mm]

MÁXIMO DE 12’’ [305mm]

Confi guração do Difusor Radial de 360° (4 Portas)

Confi guração do Difusor Lateral de 180° (2 Portas)

Confi guração do Difusor de Canto de 90° (1 Porta)

MÁXIMO DE 44’ 
[13,4m]

MÁXIMO DE 44’ 
[13,4m]

A
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Instruções de Pedido: Especifique o CP do difusor seguido por um traço e os três dígitos que representam o código de furação
conforme fornecido pelo software Janus Design Suite™.
Exemplo: 1118507-XXX = Difusor: 360°, 3/8” (10 mm), Latão (com código de furação como especificado)

Diâmetro
Nominal
do Tubo

Altura
do Difusor

Código de Produto (CP) por Orientação do Difusor

Latão Aço Inoxidável
360° 90° 180° pol. mm180° 360° 90°

1118513

1118512

1118511

1118510

1118509

1118508

1118507

1118506

1118505

1118504

1118503

1118502

1118501

1118500

1118499

1118498

1118497

1118496

1118495

1118494

1118493

1118802

1118801

1118800

1118799

1118798

1118797

1118796

1118795

1118794

1118793

1118792

1118791

1118790

1118789

1118788

1118787

1118786

1118785

1118784

1118783

1118782

3,100

2,689

2,500

2,176

1,926

1,722

1,436

78,7

68,3

63,5

55,3

48,9

43,7

36,53/8 pol. (10mm)

1/2 pol. (15 mm)

3/4 pol. (20 mm)

1 pol. (25 mm)

1 1/4 pol. (32 mm)

1 1/2 pol. (40 mm)

2 pol. (50 mm)

Propriedades Químicas do Fm-200®

Considerações sobre Segurança 

O FM-200® (HFC-227ea) é formado pelos elementos carbono, fl úor e hidrogênio (CF3CHFCF3 - heptafl uoropropano). O principal 
mecanismo de extinção do FM-200® é a absorção do calor, com uma contribuição química secundária a partir da  decomposição 
térmica do FM-200® na chama.

O FM-200® não deixa resíduo e é seguro para uso em espaços ocupados.

A maioria dos metais comuns, tais como alumínio, latão, aço, ferro fundido, chumbo, aço inoxidável e cobre, bem como borracha, 
plástico e componentes eletrônicos, não são afetados quando expostos ao FM-200®.

Embora o Signifi cant New Alternative Program (SNAP) da EPA 
liste o FM-200® como sendo aceitável para espaços ocupados, a 
Norma NFPA 2001 e o SNAP mencionam as seguintes orientações 
para a exposição de humanos:
 
A descarga do FM-200® em uma área de risco pode reduzir a 
visibilidade durante um breve período. O FM-200® pode causar 
queimadura por frio se uma descarga líquida ou o vapor liberado 
entrar em contato com a pele.

Quando o FM-200® é exposto a temperaturas maiores que 
1300°F (700°C), o subproduto Fluoreto de Hidrogênio (HF) será 
formado. Os sistemas FM-200® são projetados para serem 
descarregados em 10 segundos ou menos a fi m de minimizar a 
quantidade de HF formado.

A Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) do FM-200® 
deve ser lida e entendida antes de se trabalhar com o agente.

Um cilindro contendo FM-200® deve ser manipulado 
cuidadosamente. O dispositivo de segurança anti-recuo 
deve estar colocado sempre que o cilindro não estiver 
conectado à tubulação de descarga e fi xado.

¹ NOAEL (Nível Sem Efeitos Adversos Observados) – A concentração mais alta na qual nenhum efeito adverso toxicológico ou fi siológico foi 
observado.

² LOAEL (Nível Mínimo de Efeito Adverso Observado) – A concentração mais baixa na qual um efeito adverso fi siológico ou toxicológico foi observado.

Tempo para Exposição Segura
de Humanos nas Concentrações
Mencionadas para o FM-200®

(HFC-227ea)

Notas:

1. Dados derivados do modelo PBPK aprovado e
revisado pela EPA ou seu equivalente. 

2. Baseado no LOAEL de 10,5% em cães.

9 90.000 5,00

9,5 95.000 5,00

10 100.000 5,00

10,5 105.000 5,00

11 110.000 1,13

12 120.000 0,49

11,5 115.000 0,60

Concentração de
FM-200®

% v/v ppm minutos

Tempo Máximo de
Exposição Humana
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¹ Especifique o CP do Conjunto do Cilindro seguido por um traço e o peso de abastecimento em libras expresso em três dígitos.
Exemplo: 118525-188 – Conjunto do Cilindro, FM-200, 250 lb (carga: 188 lb)

Lista de revisão de pedido

CP Descrição Peso Nominal
lb (Kg)

1118525¹ Conjunto do Cilindro, FM-200, 250 lb 
(capacidade de 126 a 252 lb / 57,2 a 114,3 kg)

Conjunto do Cilindro, FM-200, 420 lb 
(capacidade de 211 a 422 lb / 95,7 a 191,4 kg)

Carga do FM-200®

Conjunto de Suporte, Cilindro (250 lb / 420 lb)

Atuador Elétrico da Válvula (cilindro primário)

Atuador Manual da Válvula (cilindro primário)

Atuador Pneumático da Válvula (cilindro escravo)

Válvula de Retenção, JIC Macho 1/4” x MNPT 1/4”
Válvula de Retenção de Atuação Piloto

T, JIC Macho 1/4” x MNPT 1/4”, Latão T de Meio de Linha de Atuação Piloto

Válvula de Alívio (conecta-se ao T de Fim de Linha de Atuação Piloto)

Adaptador, MNPT 1/4” x JIC Macho 1/4”, Latão 
Adaptador NPT Macho (conecta-se ao T de Fim de Linha de Atuação Piloto)

T, FNPT 1/4” x MNPT 1/4”, Latão T de Fim de Linha de Atuação Piloto

Comutador, Pressão de Descarga

Válvula de Retenção, FNPT, 2” (50 mm)
Válvula de Retenção de Tubo Coletor

Difusor, 3/8”, FM-200

Difusor, 1/2”, FM-200

Difusor, 3/4”, FM-200

Difusor, 1”, FM-200

Difusor, 1-1/4”, FM-200

Difusor, 1-1/2”, FM-200

Difusor, 2”, FM-200

1118526¹

FM200AGENT

1118535

1118481

1117001

1117019

1118560

1118622

1110173

1118625

1118611

1118773

1118546

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

213 (96,6)

279 (126,6)

Variável

10,0 (4,5)

2,0 (0,9)

0,6 (0,3)

1,2 (0,5)

União, Ranhurada, 2” (50 mm)1118555 2,8 (1,3)

Niple, ranhurado x MNPT, 2" (50 mm)1118474 1,4 (0,6)

Cotovelo, Ranhurado, 2” (50 mm)1118551 2,0 (0,9)

Conjunto do Manômetro, Pressão, FM-200 (todos os cilindros)1118772 0,4 (0,2)

0,3 (0,1)

Conjunto da Chave, Supervisora de Baixa Pressão
(recomendado para todos os cilindros)1118775 0,5 (0,2)

0,2 (0,1)

0,2 (0,1)

0,2 (0,1)

0,3 (0,1)

1,4 (0,6)

9,9 (4,5)

Mangueira, Flexível, 3/16”, JIC Fêmea 1/4”, 24” de comprimento 
(recomendado para configurações de cilindro de 250 lb / 420 lb)1118649 0,6 (0,3)

0,5 (0,2)

0,6 (0,3)

0,8 (0,4)

1,2 (0,5)

1,6 (0,7)

1,7 (0,8)

3,6 (1,6)

Todos os direitos reservados. Janus Design Suite™ é uma marca registrada da Janus Fire Systems®. FM-200® e Tefl on® são marcas registradas da  E. I. du  Pont de  
Nemours and Company.


