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ESPECIFICAÇÕES: CAFS 150-OS  

ESPUMA ÓTIMA DE CADA VEZ  
 
 

O Cafs ONE STEP da Waterous é um equipamento integral que comporta 
uma bomba Waterous, um compressor, um injetor de LGE, uma tela de 
comando e um sistema patenteado revolucionário de câmeras de mistura 
que criam uma espuma ótima de características reproduzíveis. Os ajustes 
padrões (feitos na fábrica) para as vazões e pressões do ar e da água fazem 
com que o operador do caminhão não tenha de mexer com esses fatores 
durante a operação do CAFS.   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Bomba WATEROUS SPLIT-SHAFT (maia-nau) 
 

O CAFS ONE STEP™ é disponibilizado nas bombas Waterous CS, CSU, 
CX e CMU de montagem tipo meia-nau (split shaft)  

Especificações de fluxo da bomba CS:   
750, 1000 e 1250 GPM @ 150 psi   
(3000, 4000, 5000 l/min @ 10 bar)  

Bomba CSU:  1250 até 2250 GPM @ 150 psi 
(5000 até 9000 l/min @ 10 bar) 
 

Especificações Fluxo CMU:    
1250 até 2250 GPM @ 150 psi   

5000 to 9000 l/min @ 10 bar) 

Bomba CX: 750 até 1500 GPM @ 150 psi 
(3000 to 6000 l/min @ 10 bar) 

 
COMPRESOR 150-OS GHH RAND  
 

 Tipo parafuso submergido em óleo: silencioso, eficiente e 
dependente  

 150 sCFM (4.25 m3/min) 

 Acionamento por correia dentada, livre de manutenção ou 
lubrificação 

 
Dosador de LGE AQUIS™ 2.5  
 

 2.5 GPM ( 9.5 l/min) @ 150 PSI (10 bar) 

 Excede a norma NFPA 1901 no relativo a precisão de injeção 

 Encanamento e montagem feita na fábrica 

 
GERADOR COMPACTO DE ESPUMA DO ONE 
STEP™  
 

O CAFS ONE STEP™ tem como característica diferenciadora o seu 
projeto único que permite a sua calibração em fábrica para 
trabalhar com fluxos e pressões de ar pré-estabelecidos. Desse jeito 
o operador não tem que ajustar esses parâmetros no momento de 
operar o equipamento.  
 

O CAFS ONE STEP™ usa um Gerador Compacto de Espuma para cada 
descarga a utilizar em forma simultânea.  Três Geradores de 2” é 
padrão e os mesmos comportam os seguintes elementos: 
 

 Regulador do fluxo de ar e água 

 Válvulas de não retorno 

 Câmeras de Mistura  

 Válvulas de regulação da pressão de mistura  
 Elementos de mudança de operação Seco-Molhado 

TELA DE COMANDO DIGITAL TELLURUS™ 
 

 Tela de comando digital Tellurus de 8” 
o Liga a bomba e o compressor 
o Liga o Cafs ONE STEP™  
o Permite selecionar entre espuma molhada e seca 
o Monitora expedições 
o Monitora desempenho do compressor 

 

 ESTAMOS SUBINDO A FASQUIA EM INOVAÇÃO, 
FIABILIDADE E QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

  

150-OS ONE STEP™ 

CAFSYSTEM 
  

 

 

BENEFÍCIOS DA  
ESPUMA POR AR COMPRIMIDO (CAF) 

 80% da água contida na espuma é usada em forma 
efetiva ao combate a incêndio 

 Aumento da segurança do bombeiro 

 Controle acelerado do foco do incêndio 

 Menos danos materiais 

 Menos agua utilizada 

 

http://www.waterousco.com/
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ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO CAFS ONE STEP™  
 

Válvula de Controle de Pressão de Mistura   
O CAFS ONE STEP™ usa um sistema independente e patenteado de 
regulação de pressões que permite manter constantes as pressões na 
câmera de mistura do gerador de espuma. Essa regulação de pressão 
permite a variação nas pressões de descarga da bomba para valores 
acima da pressão de operação mínima do ONE STEP sem interromper o 
funcionamento do mesmo nem afetar a qualidade da espuma produzida 
pelo ONE STEP. 

Compressor de Ar 
Compressor de ar tipo parafuso submergido em óleo GHH-Rand de 150 scfm 
(4.25 m3/min) e 125 P.S.I.G ( 8.6 bar). 
 

Válvula Pneumática de sucção 
O compressor de ar é controlado por uma válvula de modulação de ar na 
sucção. Essa válvula controla o ar entregue enquanto mantem a pressão 
constante. 

Operação de Pressão de Ar Fixa 
O compressor fornece um suprimento fixo de ar ao gerador de espuma a 
120 PSI (8 Bar).  Sistema de balanceamento de pressões não é 
necessário nem usado nesse equipamento. 

 Fixo – A pressão de ar coloca-se no ajuste de pressão estabelecido 
pelo modo manual na válvula de controle montada no compressor. 

 Unload – A pressão de ar reduz-se até 40 P.S.I.G. (2.75 bar) para 
operações de stand-by ou durante operações de água só.  

 

Acionamento do Compressor de Ar 
O compressor é acionado desde a parte posterior de uma transmissão 
Waterous em forma direta. O compressor deverá ser operado em modo 
Unload durante testes feitos na bomba de água e operações de alta 
pressão. A transferência de potência é atingida mediante o uso de uma 
correia dentada ajustável.  

Sistema de óleo do compressor de Ar 
Um filtro de óleo tipo roscado de alto fluxo controla o óleo que entra no 
trocador de calor (Sistema de esfriamento). Todas as linhas de 
resfriamento são canalizadas em mangueiras trançadas conforme aos 
padrões da SAE 100R1. 

Separador de Ar/Óleo tipo Modular  
Os elementos de troca para o filtro de óleo e o separador são 
disponibilizados.  

Sistema de resfriamento do Compressor de Ar 
O compressor de ar é esfriado pela bomba de água Waterous1, usando 
um trocador de calor em cobre e latão. Quando a bomba de água estiver 
ligada, a água movimenta-se pelo trocador de calor enquanto um filtro 
removível situado na entrada do sistema previne a entrada de materiais 
estranhos. Os sistemas mantem a temperatura do óleo entre 160° e 
225°F (71° e 107° C). 

Encanamento do Dosador de LGE  
As tubulações do dosador são em aço inoxidável, latão ou mangueiras 
trançadas de alta pressão com acessórios/guarnições em aço inoxidável 
ou latão.  

Manifolde do Dosador de LGE  
O manifolde de LGE são feitos em ferro fundido. O mamifolde é um 
conjunto completo e integrado com orifício de injeção, fluxômetro e 
válvula de não retorno de alto fluxo/baixa perda apoiado por mola para 
prevenir o fluxo de concentrado de LGE ou solução agua/LGE para a 
bomba de água.  

 

 

Injetor de LGE   
 

Aquis 2.5™ (Padrão) 

Microprocessador 

O equipamento AQUIS™ comporta um micro-controlador de 16-bit, mixed-
signal com memória flash de 60kB, 2 kB RAM e convertedor digital/análogo 
de 12-bit. Isso permite-lhe ao AQUIS™ receber o sinal desde o fluxômetro e 
controlar o motor da bomba injetora de LGE para fornecer a relação exata de 
LGE no manifolde. 
 

Painel de Operação (Operator Interface Terminal) 

O painel de operação, montado no painel principal na caixa de bomba, 
permite-lhe ao operador realizar as seguintes funções: 

 Selecionar a percentagem de injeção em valores desde 0.1% até 1% por 
médio de um punho giratória 

 Calibração da medição de fluxo  

 Pisca e logo apresenta um sinal sólido de “low concentrate” indicando que 
o tanque de concentrado de LGE está esvaziando-se – O equipamento vai 
desligar depois de dois minutos  

 Apresenta um sinal de “no concentrate” quando o tanque de LGE estiver 
totalmente esvaziado  

 Apresenta o sinal “error” assim como o código associado quando existir 
uma função anormal no sistema 

 Fornece um modo manual de apoio  

Bomba de LGE 

A bomba de LGE é do tipo pistão, equipada com rolamentos esféricos, cárter 
de alumínio e ativada por um motor de 12 ou 24-volt. A bomba também 
comporta um corpo e manifolde em latão forjado, pistões em cerâmica 
solida, guias de pistões e válvulas de não retorno em aço inoxidável além de 
válvula térmica e válvula de alivio de pressão e térmica.  
 

A bomba de LGE tem capacidade de 2.5 GPM @ 150 psi (9.46 l/min @ 10 bar) 
e tem uma operação de pressão de até  450 psi (32 bar), uma capacidade 
máxima de carga elétrica de 40 amps @ 12 VDC e 21 amps @ 24 VDC. 
 

O modulo controlador recebe sinais desde o microprocessador e liga o motor 
elétrico de 1/2 cv (.4 kW) a velocidades variáveis para garantir que a 
quantidade de LGE ditada pelo operador seja injetada com precisão.  

Advantus® 3E ou 6E (opcionais) 
Esses equipamentos têm capacidade de injeção de LGE classe A e classe 
B. O equipamento comporta o seguinte: 
 

Display/Controlador Digital Eletrônico 
Situado no painel principal de operação, esse display habilita ao 
operador para realizar as seguintes funções: 

 Controlar as percentagens de injeção entre 0.1% e 1% além de 0.1% 
até 3% e 6% por intermédio de botões de acionamento 

 Mostra o fluxo de água por minuto 

 Mostra o total de água descarregada durante a operação além de 
uma vez que a operação é finalizada 

 Mostra o total de LGE utilizado 

 Mostra qual tanque de LGE está sendo utilizado 

 Permite as funções de calibração e ajustes  

 Pisca o sinal “low concentrate” quando o nível de LGE está baixo 

 Pisca o sinal “error” assim como o código associado quando existir 
uma função anormal no sistema  

 Fornece um modo manual de apoio 

Motor elétrico de 12 ou 24-Volt e bomba de LGE 
Um motor elétrico de 12 ou 24-volt e uma bomba de LGE tipo Hydra-Cell 
de deslocamento positive são fornecidos. A bomba é capaz de bombear 
3 GPM @ 150 psi (11.3 l/min @10 bar) ou 6 GPM @ 150 psi (22.6 l/min 
@ 10 bar) e operações de pressão até 450 psi (32 bar). 
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