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 CATALOGO DE PRODUTOS 

 
MANGUEIRA DE 1 ½” X 15 METROS 
 
Descriminação: 
TIPO I conforme norma EB 2161 – NBR 11.861. Conexão tipo 
engate rápido (Storz) Duto flexível construído com reforço 
têxtil em fio sintético poliéster fibra longa, revestido 
internamente em borracha vulcanizado sem emprego de cola 
permitindo total empregnação do revestimento no tecido sem 
ondulações ou corrugações com plena uniformidade na 
superfície interna do tubo. Pressão de trabalho de 10 kgf/cm2. Pressão de prova 21 
kgf/cm2 Pressão de ruptura 35 kgf/cm2. 
 
 
Esguicho tipo jato sólido de Storz 1 ½” 
Fabricado em cobre cônico repuxado requinte fixo de 13 mm. Latão 
escovado.  
 
Esguicho tipo jato sólido de Storz 2 ½” 
Fabricado em cobre cônico repuxado requinte fixo de 25 mm. 
Latão escovado  
Diâmetro base: 2.1/2" 
Engate: storz  
Tubo cilindrico: cobre  
Requinte fixo diâmetro (mm): 25mm 
Acabamento: polido 
Classificação: 84.24.30.90 
 
CHAVE STORZ REFORÇADA PARA MANGUEIRA 
 
Decriminação: 
Confeccionada em Latão conquilha, engate rápido Storz para conexões de 2 ½” 
e 1 ½” , espessura 12 mm , acabamento escovado. 
Fabricação: Domotec/ Mecânica Reunidas 
 
 
ADAPTADOR STORZ X 5 FIOS BSP  
 
Descriminação: 
Fabricado em latão fundido Padronização Petrobrás: N-1268a/Copene PN-
68.04. Normalização DIN e Petrobrás 
 
ADAPTADOR STORZ X 11FIOS BSP 
 
Decriminação: 
Fabricado em latão fundido. Padronização Petrobrás 
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TAMPÃO CEGO 
 
Decriminação: 
Com corrente e elo de fixação tipo storz, fabricado em latão fundido. 
Padronização Petrobrás 
 
VÁLVULA ANGULAR 
 
Descriminação: 
 45º para Hidrante Predial com Entrada 2.1/2’’ rosca interna BSP 11 
fios por polegada e Saída 2.1/2’’ rosca externa NBR 5 fios por 
polegada. Haste em Latão Fundido. Volante em Alumínio Fundido. 
Disco para Vedação em Alumínio Fundido com Borracha Vulcanizada. 
Classe 125 PSI. Teste Hidrostático: 250 PSI (corpo, sede e contra 
sede). Peso: 1,8Kg. Material: Corpo e Castelo em Latão Fundido NBR 
6941. Acabamento: Usinado predial. 
 
VÁLVULA ANGULAR 45 ª MODELO INDUSTRIAL ARTIGO VL 202 
 
Descriminação: 
Entrada de 2 1/2” com 11 fios BSP , saída de 2 1/2” com 5 fios NBR 
5667.  
Utilização em sistema de hidrantes com pressurização por moto 
bomba. Classe 210 psi. Teste hidrostático 450 psi( corpo, sede e 
contra sede). Haste ascendente, em latão de diâmetro 17,5 mm de 
diâmetro (11/16” )  
Volante robusto em alumínio de diâmetro 101 mm (4”)de diâmetro 
com encaixe para chave. Vedação de borracha e gaxeta engrafitada. 
Material: Corpo e castelo em Bronze escovado. 
Peso 2,84 kg 
 
VÁLVULA ANGULAR 45º PARA HIDRANTE 
 
Descriminação: 
Entrada 2.1/2’’ rosca interna BSP 11 fios por polegada e Saída 2.1/2’’ 
rosca externa NBR 5 fios por polegada. Haste em Latão Fundido. 
Volante em Alumínio Fundido. Disco para Vedação em Latão Fundido 
com Borracha Vulcanizada. Classe 210 PSI. Teste Hidrostático: 400 
PSI (corpo, sede e contra sede). Peso: 2,5Kg. Material: Corpo e 
Castelo em Latão Fundido NBR 6941. Acabamento: Usinado. 
 
VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45° 
 
Descriminação: 
Tipo Predial PN10 - Classe 150 lbs – entrada Ø 2.½”, rosca interna de 
11 fios e saída 2.1/2” rosca externa 05 fios. Fabricada em latão 
fundido, de acordo com a norma ABNT NBR 16021. BSC 
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JOELHO DE CONEXÃO MECÂNICA POR COMPRESSÃO 
De ferro fundido maleável, com revestimento galvanizado a fogo e eletrolítico. Diâmetro 
até  2 ½”. 
 
LUVA DE CONEXÃO MECÂNICA POR COMPRESSÃO 
De ferro fundido maleável, com revestimento galvanizado a fogo e 
eletrolítico.  Diâmetro até  2 ½” 
 
 
TEE DE CONEXÃO MECÂNICA POR COMPRESSÃO 
De ferro fundido maleável, com revestimento galvanizado a fogo e 
eletrolítico.  Diâmetro até 2 ½” 
 
CARRETEL REFORÇADO EM AÇO CARBONO TRATADO 
 
Descriminação: 
Com manivela de recolhimento manual e freio 
posicionador, dotado  de mangotinho de borracha Ø 1 “ x 
33m,300 PSI e esguicho regulável tipo CAC Ø 1”.  
Com 60 metros.  
 
MANGOTINHO 
 
Descriminação: 
São equipados com mangueiras do tipo semi-rígida, singela, com reforço 

em fio de poliéster de alta tenacidade no diâmetro de 25 
mm (1”) em lances de 15, 20, 25 ou 30 metros, 
destinada a edifícios comerciais, industriais e Corpo de 
Bombeiros, pressão de trabalho máxima de 21 kgf/cm2, 
pressão de trabalho máxima de 21 kgf/cm2, peso 
máximo de 0,3000 Kg/m. 
Esguicho de mangotinho.  

 
 
CARRETEL DE MANGOTINHO 
 
Descriminação: 
Montado em braço basculante para instalação face a parede.  Possibilita 
movimento horizontal de 180 º, dotado de discos laterais em aço, com 
pintura eletrostática na cor vermelho segurança. 
Dimensões: Diâmetro de 530 mm x 230 mm de profundidade (15/20 
metros). 
 
 
 
 
 
CARRETEL DE MANGOTINHO 
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Descriminação: 
Montado em braço basculante para instalação face a parede. Possibilita movimento 
horizontal de 180 º, dotado de discos laterais em polipropileno, com pintura eletrostática 
na cor vermelho segurança, com passagem de água com braço articulado. Dimensões: 
Diâmetro de 530 mm x 230 mm de profundidade (15/20 metros) 
Do abrigo: 900 x 900 x 300. 
 
CARRETEL DE MANGOTINHO 
 
Descriminação: 
Montado em braço basculante para instalação face a parede. 
Possibilita movimento horizontal de 180 º, dotado de discos laterais 
em aço, com pintura eletrostática na cor vermelho segurança, com 
passagem de água  fabricado em latão. Esguicho de jato sólido e 
neblina de 1",  montado com mangueira têxtil, semi rígida de 1" 
ultra leve, fabricada de acordo com a Norma EN694-1 e conforme .   
IT 22 do corpo de bombeiros. 
Dimensões: Diâmetro de 530 mm x 230 mm de profundidade (15/20 metros) 
Do abrigo: 900 x 900 x 300 
 
CARRETEL DE MANGOTINHO 
 
Descriminação: 
Montado em braço basculante para instalação face a parede. 
Possibilita movimento horizontal de 180 º, dotado de discos 
laterais em aço, com pintura eletrostática na cor vermelho 
segurança, com passagem de água, fabricado em latão.  
Esguicho de jato sólido e neblina de 1",  montado com mangueira 
têxtil, semi rígida de 1" ultra leve, fabricada de acordo com a 
Norma EN694-1 e conforme .   IT 22 do corpo de bombeiros. 
COMPLETO COM ABRIGO  
Dimensões: Diâmetro de 530 mm x 230 mm de profundidade (15/20 metros) 
Do abrigo: 900 x 900 x 300 
 
PLACA DE SAÍDA IP 20 NEW SLIM AUTÔNOMA 
 
Descriminação: 
A placa de saída New Slim autônoma é utilizada para sinalização 
de rotas de fuga, facilitando o abandono dos ambientes em uma 
emergência. Apresenta um conceito de design inovador em 
harmonia com o ambiente onde é instalado. É constituído em 
plástico ABS na cor branca, e devido ao grau de proteção IP20 deve ser instalado em 
ambientes internos.  
A alimentação bivolt automático garante mais comodidade ao usuário, carregando as 
baterias internas para que no momento da falta de rede elétrica, a sinalização da rota de 
fuga seje mantida. Sua autonomia garante o abandono do local em segurança, para que 
os procedimentos de emergência sejam tomados. 
 
LUMINÁRIAS DE EMBUTIR 
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Descriminação: 
São unidades autônomas para Iluminação de Emergência 
(Balizamento),e apresentam as seguintes vantagens: 
Ideal para instalação em forros de gesso ou PVC 
Dispensa manutenção, por utilizar bateria selada 
Alta durabilidade da bateria, devido ao circuito de carga preciso 
e estável 
Sistema de proteção da bateria contra descarga excessiva 
Autonomia superior a uma hora 
Funcionamento: “Sistema permanente e não permanente” 
Uma vez alimentado pela rede local, “vigia” (110 / 220V), esta manterá a bateria em 
carga e flutuação, e para o sistema permanente a(s) lâmpada(s) acesa(s), através de um 
reator eletrônico ou convencional, incorporado na luminária.  
Na falta de energia o sistema de comutação automático será ativado, mantendo a(s) 
lâmpada(s)acesa(s) até o período final da autonomia CARACTERÍSTICAS COMUNS : 
Mecânicas : 
Luminária com chassi em ferro, com pintura em epóxi na cor branca ou preta, dotada de 
molas tipo gafanhoto, para fixação em forro de gesso, PVC ou madeira, difusor em acrílico 
transparente (BLF-8/HT) e acrílico translúcido (BLF-16/HT), com inscrição aplicada em 
vinil, nas cores verde ou vermelha. 
com leds de alto brilho 
 
 
BLOCO AUTÔNOMO 
 
Descriminação: 
Possui avançada tecnologia aplicada a sistemas de iluminação de 
emergência com as características apresentadas abaixo:  
- foto sensor de luminosidade (acionamento somente abaixo de 10 
lux).  
- carregador inteligente de alta potência.  
- proteção de entrada e saída através de filtros.  
- circuito de controle de descarga da bateria.  
- acompanha suporte metálico.  
- bateria selada isenta de manutenção 12 v , 38 ah.  
- sinalização no painel. 
Especificação técnica 
Modelo sl-ba 120r 
Alimentação 110-220 v 60 hz 
Acumulador 12 vcc - 38 ah 
Autonomia 2,5 h  
Lâmpada halógena 2 x 55 w 
Dimensões mm 310 x 295 x 195 
 
BLOCO DE EMERGÊNCIA ETL 2X24 LED 
 
Descriminação: 
Modelo com bateria de 12v 9ah 
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Autonomia de 3 horas 
Caixa metálica 
Voltagem: Bivolt automática 110/220Vac 
Peso com bateria : 2,5kg 
Bateria: chumbo selada 12v 9ah 
Aviso: Led indicador de bateria em carga 
Luminosidade: 50 lux a 1 metro 
Garantia de 1 ano e 25.000horas de uso 
 
 
 
 
 
 
 
FAROLETE 
 
Descriminação: 
Lampadas: 24leds 
Tensão: 12v 
Dimensões: 
Altura: 60mm 
Largura: 80mm 
Profundidade: 50mm 
Luminosidade: 50 lux a 1 metro 
Garantia de 1 ano e 25.000horas de uso 
 
LUMINARIA RESIDENCIAL SUPER LED 
 
Descriminação: 
Fabricação nacional 
- recarga das baterias automático, quando conectado da rede elétrica. 
- fonte na falta da rede elétrica, baterias de níquel com longa vida útil.  
- super led, iluminação de última geração, vida útil de 25.000 horas. 
- conexão da rede 110 / 220volts através de seletor interno. 
- dimensões largura 76mm x altura 115mm x profundidade 48mm. 
- única luminária do gênero projetada para embutir ou sobrepor. 
- autonomia mínima de 2 horas. 
Garantia de 3 anos 
 
LUMINARIA RESIDENCIAL SUPER LED 
 
Descriminação: 
Fabricação nacional 
- uso em centrais de bateria  
- super led, iluminação de última geração, vida útil de 25.000 horas. 
- dimensões largura 76mm x altura 115mm x profundidade 48mm. 
- única luminária do gênero projetada para embutir ou sobrepor. 
- autonomia mínima de 8 horas. ( conforme quantidade de 
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aparelhos) 
Garantia de 3 anos 
 
BLOCO DE EMERGÊNCIA ETL 2X24 LED 
 
Descriminação: 
Modelo com bateria chumbo selada de 12v 9ah 
Autonomia de 3 horas 
Caixa metálica 
Voltagem: Bivolt automática 110/220Vac 
Peso com bateria: 2,5kg 
Aviso: Led indicador de bateria em carga 
Luminosidade: 50 lux a 1 metro 
Garantia de 1 ano e 25.000horas de uso 
 
 
 
 
 
 
 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO DUPLO FAROL DE LEDS 
 
Descriminação: 
Tensão de Entrada: 90 ~ 240Vac 
Corrente de Entrada: 0,025 – 0,045Aac (em carga)  
0,003 – 0,005Aac (em Flutuação) 
Potência de Entrada: 4 – 6W máx. (em carga) 
0,45 – 0,72W (em flutuação) 
Intensidade Luminosa: 1250 – 1310 LUX (por farolete) 
Temperatura da Cor (CCT): 9500 – 10000 K 
Autonomia: 9 – 11h (Dados Aproximados) 
Dimensões: (CxLxP) 167x221x74 mm 
Peso: 2350g 
No de LEDs: 72 
 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FARÓIS EM LED 
 
Descriminação: 
Luminária de emergência, com design diferenciado e dimensões 
reduzidas, possui faróis em LED de alto rendimento e bateria 
gel selada , o que possibilita uma vida útil muito maior, do que 
as luminárias convencionais com baterias automotivas. Os faróis 
em LED possuem uma vida útil média de 30.000 horas. Fonte 
de alimentação chaveada, bivolt atomático 110 ~ 220 Vca, muito mais confiavel.  
Esta luminária é indicada para áreas maiores, garagens de edifícios, depósitos, 
supermercados e outros, e pode ser adquirida nas configurações de um a quatro faróis. 
Acompanha suporte para fixação. 
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LUMINÁRIA FAROLETE 36 LEDS 24VDC 120MA 
 
Descriminação:  
Tensão de Entrada: 23 – 28Vdc 
Corrente de Entrada: 120 – 140mA 
Potência: 3,4W máx. 
Intensidade Luminosa: 1250 - 1310 LUX 
Temperatura da Cor (CCT): 9000 – 9500 K 
Dimensões: (CxLxP) 75x60x23 mm 
Peso: 70g 
No de LEDs: 36 
Proteção Contra Inversão de Polaridade 
 
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 70W  COM BATERIA 
 
Descriminação: 
Tensão de Entrada: 90 ~ 240Vac 
Corrente de Entrada: 0,43 – 1,13Aac 
Potência de Entrada: 102W máx. 
Consumo em Flutuação: 1,2W 
Tensão de Saída: 12 volts 
Corrente de Saída: 3A (Carregador) 
Potência de Saída: 82W (Carregador) 
Corrente da Carga: 40A 
Potência da Carga: 1000W 
Dimensões: (CxLxP) 265x175x83 mm 
Peso: 1850g 
Proteção Contra Curto na Saída 
 
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1000W  
 
Descriminação: 
Tensão de Entrada: 90 ~ 240Vac 
Corrente de Entrada: 0,43 – 1,13Aac 
Potência de Entrada: 102W máx. 
Consumo em Flutuação: 1,2W 
Tensão de Saída: 21 – 27,5Vdc 
Corrente de Saída: 3A (Carregador) 
Potência de Saída: 82W (Carregador) 
Corrente da Carga: 40A 
Potência da Carga: 1000W 
Dimensões: (CxLxP) 265x175x83 mm 
Peso: 1850g 
Proteção Contra Curto na Saída 
 
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA – MODELO SUD 
 
Descriminação:  
Detectores ópticos de fumaça  
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Especificações Técnicas: 
• Tensão de alimentação: 12V 
• Tempo de detecção: 5 seg. 
• Área de cobertura: 80m2 (conforme disposto na NBR 9441) 

Os detectores ópticos de fumaça modelo SUD possuem certificação pela CE (Comunidade 
Européia) – equivalente à UL e FM americana – e são desenvolvidos pela norma UNE 
européia, obedecendo às normas da ABNT, inclusive à NBR 9441. 
 
DETECTOR COM SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLADO 135º F / 57ºC (MODELO 
DS 230P) 
 
Descriminação: 
Com sensor de temperatura acoplado 190º f  / 88º C (Modelo 230F) 
Alimentação 12 ou 24 VDC 
Indicador de funcionamento (Lerd Piscando)  
Indicador de alarme (Led aceso) 
Sensível a teste magnético 
Cabeça separada da base 
Aprovações UL e CSFM 
DNI 6915 - DETECTOR DE FUMAÇA COM ALARME AUTÔNOMO COM SAÍDA PARA 
CENTRAIS DE ALARME 

 
Descriminação: 
Avisa quando há fumaça no ambiente através da sirene de 85dB 
incorporada. Opcionalmente envia sinal para centrais de alarme ou 
incêndio caso conecte 2 fios (não inclusos) na saída existente. Contém 
LED piscante que avisa o funcionamento e necessidade da troca da 
bateria.  
Características  
Alimentação por bateria alcalina de 9 Volts; (*) 
Sirene de 85 dB interna;  
Saída para ligar em Centrais de Alarme (NF);  
Garantia do fabricante Key West de 12 meses para defeitos de fabricação.  
Cor Branco;  
Dimensões: Diâmetro 13 cm por 4 cm de altura.  
(*) Bateria de 9 Volts inclusa. 
 
SIRENE 
 
Descriminação: 
Potência audível real de 120 dB @ 1 metro 
Potência elétrica: 20 Watts 
Tensão: 11 a 13.8 Volts 
Consumo: 1.5 A 
Disponível em preta ou branca 
 
SIRENE EMBUTIDA 
PIEZO-12V, 90db  
(CX.DRTE01-B ESP.VM 
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SIRENE AUDIOVISUAL BITONAL  
CONVENCIONAL: MODELO SAB-C 
 
 
SIRENE SOM MODULADO BAIXO CONSUMO 24VCC – VERMELHA 

                                                                                                                                                      
SINALIZADORES LUMINOSOS 
Descriminação: 
Flashes  
Flash de Advertência com lente de acrílico  
Cor vermelha  
Dimensões: 10,0 x 7,8cm aprox.  
12 /24V - 200mA 
 
DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL COM BASE 
 
 
 
 
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL – DFO-E 
 
Descriminação: 
Detector de fumaça óptico endereçável para uso no sistema de alarme de 
incêndio endereçável da ILUMAC. Possui dois leds piloto vermelho que 
piscam em supervisão e acendem no disparo do detector. Área de 
cobertura de 81 m2 , altura máxima para instalação 8 metros 
 
 
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COMPACTA - CAE80 
 
Descriminação: 
A central de alarme de incêndio endereçável CAE80 é a versão mais 
simples e econômica das centrais para sistema endereçável, mantendo a 
mesma qualidade e compatibilidade com todos os produtos do sistema. 
Tem capacidade para até 80 endereços para ligação de acionadores 
manuais e detectores de fumaça ou temperatura, possui fonte chaveada 
bivolt automática. 
ILUMAC 
 
ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - AM-E 
 
Descriminação: 
Os acionadores manuais endereçáveis AM-E são do tipo “quebre o 
vidro” com martelo, possui pilotos de supervisão (led verde pulsante) e 
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de alarme (led vermelho fixo), possui uma saída endereçável para sirenes convencionais 
em 24Vcc de até 100mA 
ILUMAC 
 
SIRENE AUDIOVISUAL VERMELHA - SVA-C 
 
Descriminação:  
O sinalizador audiovisual SVA-C é um dispositivo de alarme com sirene 
piezoelétrica tipo bitonal de alta intensidade, operando em conjunto 
com pilotos pulsantes do tipo led na cor vermelha, para operação em 
sistemas de 12 ou 24 volts com base e garantia de 1 Ano. 
ILUMAC 
 
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL – DFO-E 
 
Descriminação: 
Detector de fumaça óptico endereçável para uso no sistema de alarme de 
incêndio endereçável da ILUMAC. Possui dois leds piloto vermelho que 
piscam em supervisão e acendem no disparo do detector. Área de 
cobertura de 81 m2 , altura máxima para instalação 8 metros 
 
LUVA DE COBERTURA  
 
Descriminação: 
Confeccionada em vaqueta integral, com punho em 15cm 
confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste no dorso.  
Conteúdo da embalagem: Luva de cobertura. Não acompanha luva 
isolante.  
Aplicação: Indicada para proteção das luvas de borracha de alta e baixa 
tensão, em serviços de eletricidade que apresentem riscos de contato 
com materiais abrasivos e escoriantes. 
 
LUVA PARA ALTA TENSÃO CLASSE 0  
 
Descriminação: 
Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 5kV, classe 0, para 
tensão máxima de uso de até 1.000V.  
Tamanhos: 9,5/ 10/ 10,5.  
Unidade de venda: Par  
Certificado de aprovação: 29775 
 
 
MANTA ANTI-CHAMA DE ABAFAMENTO E PROTEÇÃO 
Mantas anti-chama de abafamento e proteção, confeccionada 
em tecido anti-chama  para extinção de princípios de incêndio. 
Tecido ignífugo, resistência até 500 graus centigrados. 
Para utilização:  
- por socorristas, bombeiros, brigadistas no socorro a vítimas de 
acidentes com chama; 
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- para proteção de vítimas de acidentes automobilístico, no lar, na indústria ou no 
comercio que tenham envolvimento com fogo; 
- para extinção de princípios de incêndio através de abafamento; 
- para fuga de área com fogo provocado por incêndios. 
Medindo 2,00 x 1,00 
Medindo 1,00 x 1,00 
com bolsa de acondicionamento. 
 
 
SIRENE ELETROMECÂNICA  
Com exclusivo sistema de regulagem que permite pressão sonora 
entre 105 dB e 115 dB a 1 m Injetada em ABS imune à corrosão, 2 
anos de garantia, cobre distância aproximada de até 3.000 m. 
A foi projetada para diversos ambientes, permitindo a regulagem de 
som, tanto na entrada de ar quanto na potência do motor:  
1) A regulagem Forte e Extra Forte são as duas velocidades em que 
o motor pode ser acionado. 
2) O sistema de entrada de ar pode ser Aberto e Fechado, 
possibilitando regulagem progressiva. 
Pressão sonora: de 105 dB a 115 dB * 
Alcance: de 500 m a 3000 m 
Dimensões: 190 x 178 x 111 mm (L x A x P) 
Peso líquido: 1310 g 
Tensão: 110 Vac, 220 Vac ou 12 Vcc 
Garantia: 2 anos 
 
DETECTOR MULTIGÁS  PORTATIL-MODELO GX 2001ª 
 
Descriminação: 
Tipos de gás a medir: Gases combustíveis (HC), Oxigênio (02), 
Sulfídrico (H2S) e monóxido de Carbono (CO).  
Funções de Pico: Indica concentração máxima durante medição 
no caso de HC, H2S e CO e, no caso de O2, valor mínimo 
(Rastreamento). 
Iluminação automática: No caso de uso em local escuro, acenderá 
luz automaticamente no display para facilitar a leitura. 
Ajuste zero: Automático com circuito microprocessador. 
Alarme de Bateria: Baixa (Abaixo de 2.3 volts) 
Alarme de Defeito do(s) sensor (es): Quando término de sua vida 
útil ou mal                                                                contato. 
Auto Diagnóstico: Executa automaticamente auto checagem de 
nível de bateria,                                  falha de sensores, circuitos e ajuste zero. 
Função de Data Logger: Avalia no dia, mês ano, horas e temperatura os valores 
encontrados nos lugares diferentes, memorizando  e guardando  resultados de todas as 
medições até o máximo de 45 horas por amostragem de cada 90 segundos                                        
(ajustável), podendo ser passado para computador ou através de uma saída tipo RS-
232C.  
Outras indicações: Indica data, hora, tempo de medição e temperatura. 
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Auto calibração: Possui programa de calibração automática e calibração SPAN com gás 
padrão. 
Mudança de ponto de alarme: Possui programa para mudança de ponto de alarme. 
Alimentação: Conjunto de bateria recarregável Niquel Cadmo (Ni-Cd)  
Tempo de recarregamento: Tipo rápido com máximo 1.5 horas 
Autonomia de bateria:  Mínimo de 12 horas de uso contínuo  
Prova de Explosão: Segurança Intrínseca com Certificado da CSA Classe 1 – Grupo  A,B,C 
e D e Certificado para uso naval HK NIPPON HAKUYOHIN KENTEI KYOKAY.  
Dimensão: 72 (A) X 56 (L) x 27 (P) mm 
Peso: 140 gramas 
Estrutura da Caixa: Plástico resistente à altos impactos mecânicos, à prova de tempo 
(chuva) e proteção contra rádio interferência. 
Acessórios: 
Estojo em couro com alça tiracolo 
Certificado de Garantia de 1 ano 
Manual de Instrução em Português 
Conjunto de bateria Ni-Cd 
Carregador de bateria Ni-Cd (sem dispositivo Data Logger) 
Marca: RIKEN KEIKE 
Carregador de baterias com data loger, software e cabo conector para transferência de 
dados para PC 
Kit de amostragem manual com: 1 metro de mangueira com ponta de amostragem, 
pêra de sucção manual e adaptador para sensor 
Bomba de sucção automática modelo RP6 
Mangueira de 10m com bóia flutuadora 
 
DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL 
Utilizado para indicar presença de armas, ferramentas ou qualquer objeto 
metálico,  inclusive peças minúsculas e jóias. 
PRÁTICO e fácil de usar: ao segurá-lo liga automaticamente ou na versão 
Liga Desliga. 
SEGURANÇA:  dispensa ajustes manuais não dando margem a 
esquecimento, ou mesmo a má fé no seu uso. Sua calibração é automática. 
MAIS PRECISO: a bobina sensora foi especialmente projetada para detectar 
com precisão a localização do metal. 
ECONOMIA: o equipamento utiliza componentes eletrônicos debaixo 
consumo, prolongando a vida útil da bateria. 
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ALÇA DE ANCORAGEM CHUMBADA 
Segue especificações para  confecção de Alças de Ancoragem em Aço 
Inoxidável:  com bitola de  1.1/2 cm 
 
ALÇA DE ANCORAGEM PARAFUSADA 
Placa de aço inoxidável com 16 cm de largura, 6 de altura  e 1cm de 
profundidade, com dois furos para transpasse/fixação da alça parafusada. 
 
 
 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
Com carga de gás Fé-36 (HFC – 236 fa) Fabricado em chapa de aço 
carbono (SAE 1010/1020) com tratamento anti-corrosivo, 
acabamento em esmalte sintético na cor vermelho, com válvula 
gatilho em latão, mangueira de borracha com trama de nylon, 
difusor em alumínio e suporte de fixação tipo parede. Capacidade 1A  
(2BC) e 2 A (5BC), conforme Norma INMETRO  e NBR 11762 
Válvula de descarga, fabricada em latão forjado, com rosca de M30 
x1,5mm e com entrada para indicador de pressão de 0 a 300 PSI (0 
a 2068 Kpa), com rosca 1/8”- 27 NPT. 
Este extinto foi projetado para proteção em unidades industriais e 
comerciais, que contém equipamentos sensíveis e delicados, como 
centrais de processamento de dados, armazenagem de documentos, centrais de 
comunicação, etc. 
Destinado à proteção e combate aos riscos de incêndios das classes A (aparas de papel) 
(e madeira) B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido na 
capacidade de 1,5 e 2,5  quilos de agente extintor, com pressão de serviço 5,0 kgf/cm2 e 
pressão de teste de 30 kgf/cm2. 
 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL   
Especificação Técnica: Agente extintor tipo: CO²; Carga: 6 kg; Capacidade extintiora: 
5BC. Fabricação e carga extintora de conformidade com a NBR 11716 da ABNT e selo do 
INMETRO. Acessório Adicional: placa de sinalização e suporte de fixação de parede 
 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL  
Especificação Técnica: Agente extintor tipo: Pó químico BC. Carga: 4 kg. Capacidade 
extintora: 20BC. Fabricação e carga extintora de conformidade com a NBR 10721 da 
ABNT e selo do INMETRO. Acessório Adicional: placa de sinalização e suporte de fixação 
de parede. 
 
EXTINTOR DE INCÊNDIO 
Tipo: ÁGUA PRESSURIZADA, Capacidade: 10 litros, Normas técnicas: NBR 11715, ABNT e 
selo do INMETRO, Capacidade extintora: 2ª 
 
EXTINTOR PORTÁTIL PÓ QUÍMICO ABC 12 KG 
 Extintor  de  incêndio  portátil fabricado conforme Norma ABNT NBR 10721,  Pressurizado 
com N2. 
 §  Capacidade extintora: 6 A e 30 B:C 
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 §  Garantia: 03 anos contra defeitos de fabricação. 
 
EXTINTOR PORTÁTIL HALOTRON  I  2,3KG 
Extintor de incêndio portátil fabricado conforme Norma ABNT NBR 11762, com    
carga de gás Halotron I à base HCFC 123 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoretano. 
Capacidade nominal  de  2,3  kg,  projeto  certificado por Organismo de Certificação.  
§  Capacidade extintora:  5-B:C 
§  Garantia: 05 anos contra defeitos de fabricação. 
 
EXTINTOR PORTÁTIL KIDDE PREMIUM HALOTRON  I  5KG  
Capacidade nominal de 5 kg, projeto certificado por 
Organismo de Certificação  
  §  Capacidade extintora:   1-A:10-B:C 
  §  Garantia Kidde: 05 anos contra defeitos de fabricação.  
  §  Válvula de descarga:   do  tipo  intermitente, em  latão  
liga  UNS C   37700, niquelado, cabo e gatilho estampado em 
chapa de aço carbono liga   ABNT 1006. 
  §  Tubo sifão: em aço. 
  §  Indicador de pressão: com mecanismo do tipo espiral, 
caixa em aço   inoxidável, com indicativo de temperatura de 
operação, reconhecido pelo   UL-USA. 
  §  Mangueira de descarga em PVC flexível, niple em aço bicromatizado,   empatações em 
alumínio, bico de descarga em PEAD. 
 
CARRETA PÓ BC 50 KG   
Extintor para combate a incêndio sobre rodas, tipo pó químico, com 
carga de Pó para as classes B e C, capacidade 50Kg., montada sobre 
rodas maciças de 12" de diâmetro externo, aro de 8” e eixo reforçado 
de 1”, pressurização direta, tampa superior dotada de válvula tipo 
alavanca acionamento rápido e válvula de segurança, mangueira de 
diâmetro 5/8" em elastômero com 05 metros de comprimento, 
dotada de pistola de acionamento intermitente em polietileno (alto 
impacto), pré-tratamento do cilindro com fosfatização externa, pintura em epóxi pó 
eletrostático isenta de chumbo, conforme norma NBR 15.809 da ABNT de fabricação e 
para performance de capacidade extintora 40B:C. 
 
TAPETE VINIL 
Demarcador de extintor é uma excelente ferramenta para substituição de 
pinturas feitas para estes casos. 
Especificação: Tapete em fibra de vinil sintético, medindo 1m², sendo 
70cmde base vermelho e 4 bordas de 15cm amarelo. Vulcanizado, 10mm 
de espessura, uso externo e interno, 100%PVC, lavável, alta 
durabilidade,resistente ao tráfego, não propaga chamas, inibe a formação de fungos e de 
fácil limpeza. 
 
 
 
Suporte de solo para extintores de incêndio. Confeccionados em inox 
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Capa plástica de proteção aos extintores 
 


