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PORTÁTIL

DESCRIÇÃO
Canhão monitor portátil de ataque rápido: Projetado para a utilização nos 
sistemas de Combate a Incêndios portáteis, podendo ser utilizado com 
esguicho para água, destinado ao resfriamento e com esguicho edutor de 
espuma, destinado ao combate a incêndios em líquidos inflamáveis. Devido 
ao seu caráter construtivo, permite a montagem do equipamento e início de 
combate em poucos segundos. Possui excelente estabilidade, em função 
de sua hidrodinâmica.

CANHÃO PORTÁTIL MODELO SC-600

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Fabricado em liga leve de alumínio de alta resistência

• Material: Fabricado em liga leve de alumínio

• Possui uma entrada de 2 ½” engate rápido

• Conexão de saída de 2 ½”

• Possui válvula esférica dotada de alavanca, para abertura e fechamento do fluxo de água

• Movimento horizontal de aproximadamente 20º para a direita e para a esquerda, a partir do centro

• Movimento vertical entre 30º e 60º 

• Possui 3 pés com extremidades pontiagudas, para melhor estabilidade

• Alça para facilitar o transporte

• Vazão: máxima de 500 gpm (1892 lpm)

• Passagem da água livre de 2 ½”, possibilitando uma menor perda de carga e um maior alcance do jato

• Fornecido com fita para ancoragem do equipamento

• Pintura na cor vermelho-segurança 

• Peso do equipamento 7 kg
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APLICAÇÃO

É adequado para uso em áreas de alto risco como:
• Instalações em galpões de armazenamento de açúcar 
• Usinas
• Tanques de armazenamento de combustíveis 
• Diques de contenção, 
• Hangares 
• Plataformas de carregamento
• Refinarias
• Plantas químicas e petroquímicas
• Heliportos
• Helípontos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

• Tubo Laminador fabricado em liga leve de alumínio, cuja finalidade é estabilizar
o fluxo d´água permitindo um maior alcance do jato. 
Código: SECUR-SC-119;

• Esguicho de jato regulável, vazão regulável, Código: SC-822 ou SC-823.
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