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Instalação e Manutenção de Sistemas de 

Irrigação

Residencial  Comercial  Recreativa  Agrícola  Ambiental

Leitura e Interpretação de Projetos

Documentação

1. Lay-out de Água

2. Rede Hidráulica

3. Rede Elétrica

4. Outros
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 Projeto orçado

 Condições físicas locais e particularidades

 Plantas com

• Lay out dos aspersores e bocais

• Rede hidráulica 

• Rede elétrica

• Casa de bombas

• Controlador, sensores de chuva, umidade, fluxo

• Legendas: válvulas, aspersores, tubulação, acessórios

• Detalhes de instalação, obras civis, outros

Documentação

Planta Geral
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Lay-out de Água com Aspersores

Lay-out de Água com Aspersores
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Lay-out de Válvulas

Lay-out de Válvulas
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Lay-out de Válvulas e Aspersores

Lay-out da Rede Hidráulica
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Lay-out da Rede Elétrica

Legenda - Aspersores
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1

1

Legenda – MB, Válvulas, Controle, Sensores

10

18

Legenda - Tubulação
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Projeto Rio Quente
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Área construída

Área construída
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50 mm

50 mm
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75 mm
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Legenda - Travessias

50 mm
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Instalação

1. Valetas – marcação, abertura e fechamento

2. Distribuição de material

3. Tubos e conexões de PVC e PE

4. Fios e cabos elétricos

5. Aspersores, bocais  e acessórios

6. Válvulas, controladores e acessórios

7. Moto bombas e chaves de partida
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- Planta (projeto)

- Trena 50 m

- Bandeirinhas

3"

Marcação de Valetas

O começo do bom serviço de instalação da irrigação

Início da boa instalação: 

1. Abertura manual ou com valetadeira?

2. Proximidade a muros e calçadas - afastar?

3. Profundidade e largura das valetas ?

4. Material de sobra a remover ?

5. Material externo para berço de areia 

Valetas corretas somam a boa instalação.

Marcação de Valetas
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Início da boa instalação: 

1. Paralelo ou perpendicular aos tubos ?

2. Conexões e juntas acoplando aspersores ?

3. Todas válvulas são iguais?

4. Válvulas Angulares ou lineares?

5. Profundidade das valetas adequada ?

Instalação correta soma ao bom funcionamento

Marcação de Aspersores e Válvulas
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CASA

Identificando Aspersores

8m

4m

solopiso

Áreas internas

Iniciar pelos cantos e extremidades 

Marcar os demais aspersores.
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8,5 m

4,25 m

piso

solo

Áreas externas

Distribuir as distâncias pelo número de pontos

Distância total / (numero de pontos - menos 1).

Internos: 

135º com a área seca.

135º  

piso

solo

Cantos internos e externos

45º solo

piso
Externos: 

45º com a área seca.
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um 

aspersor 

por 

vértice

piso

gram
a

Áreas irregulares

Alterar a 

montagem 

de 

aspersores 

nos 

vértices?

piso

gram
a

Áreas irregulares
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Verificar o 

recobrimento!

Áreas sem

Irrigação!

piso

gram
a

Áreas irregulares

piso

grama

Áreas irregulares

piso

grama

Sempre 

verificar o 

recobrimento!
piso

grama
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Marcando Aspersor

Está 

correto?

Marcando Aspersor

Está 

Melhor
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Marcando Aspersor

Está 

correto?

Marcando Aspersor

Está 

Melhor
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Ângulo 

externo

bocais U, 

MPR ou 

VAN

Marcando Aspersor

Marcando Aspersor

Ângulo 

interno

bocais U, 

MPR ou 

VAN
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Marcando Aspersor

Ângulo reto

prefira

bocais U 

ou MPR

Marcando Aspersor

Posição 

correta 

para 

montagem
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Área sem molhar!

Marcando Aspersor

Posição 

errada para 

montagem 

mesmo 

com bocais 

ajustáveis

• Começar conforme o projeto e ajustar no local.

Marcando Aspersor
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• Cantos da área. Instalar, na ordem, 1, 2  e 3

• Observar pisos, calçadas e pistas

• Direção do vento

1

3

2

Marcando Aspersor

• Disposição triangular

• Conferir as distâncias - centralizar

4

5

Marcando Aspersor



22

• Disposição quadrada ou retangular

• Alinhar os aspersores dividindo a área

4

5

6

Marcando Aspersor

Marcando Aspersor

• Sempre iniciar pelos cantos
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• Adicionar aspersor no centro da área se necessário

Marcando Aspersor

Área pouco

irrigada

Marcando Aspersor
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Ajustando...

Bocais de faixa LCS e RCS

Bocal ajustável VAN

Marcando Aspersor

Nivelar 

• régua de pedreiro

• sarrafo apoiado

Altura do Aspersor
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Antes de iniciar:

• Rede principal, secundária, ramal? 

• Quais os diâmetros? 

• Rede elétrica também?

• PVC, PEAD, aço?

• Profundidade e largura das valetas?

• Outras redes de água, gás ou elétrica já instaladas? 

Abrindo Valetas
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Profundidades mínimas

• redes laterais ou secundárias 30 cm 

• linha principal, adutora ou mestra 50 cm

• diâmetros de 32 a 50 mm 30 cm

• diâmetros de 75 mm 40 cm

• diâmetros de 100 mm 50 cm

3
0

Abrindo Valetas

Largura mínima

• Diâmetros a acomodar ?

• Quantidades a instalar ?

• Eletrodutos junto ?

4
0

5
0

Valeta com tubo e cabos
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Derivar conforme o ângulo da conexão ( PVC) - 90º ou 45º.

Forçar conexões e tubos pode causar rompimentos (PVC). 

+ 90º - 90º 

ERRADO

valeta

Abrindo Valetas

Derivar conforme o ângulo da conexão ( PVC) - 90º ou 45º.

Forçar conexões e tubos pode causar rompimentos (PVC). 

Abrindo Valetas

90º 90º 

CORRETO

vala
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• Afastar entulho da valeta evita deslizamento no manuseio da tubulação

• Nivelar o fundo da valeta com apoio completo do tubo.

Fundo nivelado Fundo desnivelado

Abrindo Valetas

Permitir formação em “S” dentro da valeta:

• Ajuste nas contrações e dilatações (temperatura)

• Reduz avarias nas juntas e conexões no re - aterro 

tubovala

Abrindo Valetas
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Escavação Mecanizada

Escavação Manual

Gramados existentes:

1.Cortar a grama com pá reta.

2.Colocar a placa de grama ao 

lado, virada para cima

3.Colocar a terra removida sobre 

lona plástica

4.Separar o solo do fundo e da 

superfície

Abrindo Valetas
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Fotos de Marcação de valetas

Abertura de Valetas Manualmente

Escavação Mecanizada – derivação a 45°



31

Escavação Mecanizada – solo arenoso - tubo apoiado

Escavação Mecanizada – solo arenoso – tubo alinhado
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Escavação Mecanizada valeta 

muito larga

Escavação Mecanizada fundo 

sujo e desnivelado

• Verificar estanqueidade em conexões a cada 200 m

• Ancorar tubos com solo antes de pressurizar a rede

• Aterrar completamente após testes de estanqueidade

• Adicionar terra e nivelar após chuvas e 1ª irrigação

Acvnnnn       aaaaaaaaaaaaaa      ccccccccccccc tttttttttttttttttt   aaa          aaa Acvnnnn       aaaaaaaaaaaaaa      ccccccccccccc tttttttttttttttttt   aaa          aaa Acvnnnn       aaaaaaaaaaaaaa      ccccccccccccc tttttttttttttttttt   aaa          aaa

Aterro de Valetas
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•Molhar o solo durante aterro ajuda a preencher espaços

•Variação de volume - solos argilosos compactam mais que arenosos

•Cama de areia em solos com cascalho, pedras ou impurezas

areia (mínimo 15 cm)

solo

tubulação

Aterro de Valetas

•Base de cascalho ou concreto em solos sem condições mecânicas

•Camada de areia sob a tubulação

areia (mínimo 15 cm)

tubulação

concreto ou cascalho

Aterro de Valetas
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• Evitar compactação da valeta com rodas de máquinas 

• Compactar as laterais das valetas 

• Preencher o fundo das valetas sem vazios entre tubos e solo

Não deixar espaços sem aterro

Aterro de Valetas
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Distribuindo material na obra
Não deixar material no campo 

de um dia para outro

Manual ou Motorizada

Distribuindo material na obra

PEAD – distribuição motorizada
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Distribuindo material na obra

Gramado com valetas longitudinais

Travessias sob pistas 

de rolamento e 

calçadas

* Envelopar *

Distribuindo material na obra
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Serra com lâminas – 30 cm

18, 24 ou 30  dentes / 25 cm

Alicate Rain Bird  PPC-200 X

Ferramentas – JS e JE

Lima Chata

200/20/5 mm

250/25/6 mm

Trena 

3 metros

5 metros
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Cortar empurrando?

Cortar puxando?

ou

Montagem da Lâmina

Cortar Puxando !

Montagem da Lâmina
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Acessórios PVC – JS e JE

Bisnaga Pote

160/400/1.000 g   2.400 g

Pasta 

lubrificante

200 ml ou 1 litro

Solução 

Limpadora

Incolor (frasco branco) 

175 ou 850 g

Azul (frasco azul)

175 ou 850 g

Adesivo

Lixa d’água - a prova d’água

•desbaste pesado e acabamento

• lixamento a úmido

• imergir em água horas antes do uso, 

Lixa Ferro - costado de pano

• ferro e metais

•desbaste, acabamento e preparo a pintura

• lixamento manual e máquinas portáteis.

1. Chanfrar as pontas (fig.1)

2. Lixar a bolsa e a ponta  (lixa de pano nº 180)

3. Marcar a profundidade da bolsa (fig.1)

4. Limpar as superfícies  (fig. 2).

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC

Fig. 2Fig. 1

http://www.norton-abrasivos.com.br/uploadedFiles/SGnortonabrasivosbr/Documents/Pag04_T223_Agua.pdf
http://www.norton-abrasivos.com.br/uploadedFiles/SGnortonabrasivosbr/Documents/Pag04_T223_Agua.pdf
http://www.norton-abrasivos.com.br/uploadedFiles/SGnortonabrasivosbr/Documents/Pag04_K246_Ferro.pdf
http://www.norton-abrasivos.com.br/uploadedFiles/SGnortonabrasivosbr/Documents/Pag04_K246_Ferro.pdf
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5. Aplicar adesivo a bolsa (fig. 3)

6. Aplicar adesivo a ponta (fig. 3)

7. Alinhar e encaixar a ponta na bolsa (fig.4)

8. Remover excessos (fig. 4).

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC

Fig. 4Fig. 3

ponta do tubo

bolsa do tubo

área da cola

(externamente)

área da cola

(internamente)

Soldando PVC

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC
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1. Remover excessos de adesivo com estopa

2. Aguardar tempo indicado pelo fabricante antes de liberar 

ao fluxo de água e pressão de trabalho (diâmetros e 

pressões).

3. Refazer juntas 

a. Com problema durante a execução

b. Não sentiu seguro após a execução

c. Com tempo excessivo entre aplicação do adesivo e encaixe 

d. Desconfia da profundidade do encaixe

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

DN

(mm)

Solução Limpadora

(cm3 / junta)

Adesivo

(g / junta)

35 7,5 4,2

50 11,0 6,2

75 26,0 14,2

100 40,0 20,8

125 45,0 22,0

150 50,0 26,0

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC
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• Respeitar diâmetro e classe de pressão dos trechos no projeto

• Evitar solda de PVC em temperatura ambiente alta:

o Evaporação da solução da solda

o Contração excessiva da tubulação quando esfriar

JS

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC

1. Chanfrar as pontas (fig.1)

2. Marcar profundidade da bolsa (fig.1)

3. Limpar as superfícies  (fig. 2)

4. Alojar o anel de borracha (fig. 2)

Montagem de Juntas Elásticas - PVC

Fig. 2Fig. 1
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5. Aplicar pasta lubrificante sobre o anel e na ponta (fig. 3)

6. Alinhar e encaixar a ponta na bolsa (fig.4)

7. Recuar 1cm da marca feita  (fig. 4).

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC

Fig. 4Fig. 3

Refazer juntas 

a. Com problema durante a execução

b. Não se sentiu seguro após a execução

c. Junta pode ter ficado distorcida 

d. Desconfia da profundidade do encaixe

Montagem de Juntas Soldáveis - PVC

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3
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 Tubos e conexões acima de 75 mm

 Linhas muito longas

 Temperaturas muito elevadas

A contração e dilatação nos tubos pode ser muito grande

 Usar uma Luva elástica a cada 100 metros

 Usar um tubo JE a cada 100 metros (mesmo diâmetro e classe)

Montagem de JS e JE - PVC

JSJE

Fonte: Tigre S/A

DN

(mm)

Pasta Lubrificante

(g / junta)

50 10,0

75 15,0

100 23,0

125 29,0

150 35,0

Montagem de Juntas Elásticas - PVC
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Blocos de ancoragem em concreto:

• Conexões com mudança na direção (curva, te, etc..)

• Ponto de esforço causado pelo peso da tubulação

blocos de ancoragem

Ancoragem e flechas

Joelho 90°

Conexão “Y”

Ancoragem e flechas
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Deformações ou deflexões nos tubos

h (m)

Flechas

máximas

permitidas

Ancoragem e flechas

Aliviar tensões nas bolsas dos tubos em flecha

Blocos de

ancoragem 

Ancoragem e flechas
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1. Nunca aquecer tubos ou conexões na obra

2. Utilizar a conexão adequada

3. Curvas devem ser feitas combinando conexões apropriadas

4. Não fazer bolsas nos tubos e conexões

5. Não fazer furos para fixação de partes ou em outra superfície

6. Luvas de correr em deflexões

7. Não utilizar óleo mineral em JE com anel de borracha

Importante

1. Lavar a rede:

• Antes de testar aspersores e instalar bocais

• Após reparos

2. Registro no final de linha mestra e adução para limpeza 

3. Lavar ramais e secundárias sem últimos aspersores

4. Escoar água até aparência cristalina e sem detritos

5. Nova lavagem após 1 a 2 semanas

6. Evitar última válvula no final da tubulação

Importante
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Vedar boca  dos tubos e conexões (ponta e bolsa) na montagem 

• Entrada de terra e brita

• Entrada de objetos estranhos

• Entrada de pequenos animais 

Importante

Tubo PVC azul

Bucha redução

marrom

Tubo de

Polietileno

Cola

Importante
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Alicate de corte Rain Bird 

PPC-200 X

Ferramentas – JS e JE

Bisnaga Pote

160/400/1.000 g                     2.400 g

Pasta 

lubrificante

Sinuosidade 

permite absorção 

da dilatação e 

contração térmica

Montagem de tubo de PEAD
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• Junta mecânica montada

• Bolsas para encaixe

• Fixação por anel de poliacetal

• Impede deslocamento longitudinal

• Estanqueidade através de anéis toroidais de borracha.

Junta de Compressão

Junta de Compressão

../../../Videos/produtos/PEAD/1-compresion fittings.mp4
../../../Videos/produtos/PEAD/1-compresion fittings.mp4
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• Corrente elétrica de intensidade controlada

• Resistência na conexão

• Aquecimento transfere energia ao tubo 

• Solda por fusão dos dois elementos

• Máquina de eletro fusão controla: 

• tensão fornecida à conexão (39,5V) 

• tempo necessário para atingir a temperatura de fusão

Junta por Eletro fusão

Montagem de tubo de PEAD

Eletro fusão

../../../Videos/produtos/PEAD/2-ElectroFusion.mp4
../../../Videos/produtos/PEAD/2-ElectroFusion.mp4
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• Extremidades aquecidas simultaneamente

• Pressionadas uma contra a outra

• Formação de cordão de solda:

• Extremidade interna

• Extremidade externa

• Máquina de termo fusão controla temperatura 

Junta por Termo fusão

Montagem de tubo de PEAD

Termo fusão ou Topo

../../../Videos/produtos/PEAD/3-Termo fusion.mp4
../../../Videos/produtos/PEAD/3-Termo fusion.mp4
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Sistemas de irrigação com comando elétrico

Tensão 

24 VAC 

Fios e Cabos 

Cabos e Fios enterrados:

 diretamente nas valetas

 instalados em eletrodutos.
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Fios e Cabos 

Passando os fios e cabos

Cabo duplo Maxi-Cable

Diretamente enterrado 

na valeta 

Ao lado da adutora de 

água da irrigação

Fios e Cabos 
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Fios e Cabos 

Inseridos em eletrodutos 

(PE)

Ao lado de tubo 

secundário da 

irrigação

• Cabos elétricos enterrados acompanhando a rede hidráulica

• Com capa de proteção - lançados diretamente ao solo

• Sem Capa de proteção - em tubulação elétricas específica

• No fundo da valeta ao lado da tubulação de irrigação

• Marcar com fita indicadora – futuras manutenções 

• Não utilizar eletroduto de PVC corrugado enterrado

• Evitar enrolar no tubo de PVC – de um só lado

• Utilizar Conectores submersíveis – não usar fita isolante

• Caixas de passagem em pontos de emendas

• Emendas dentro de eletrodutos: umidade e efeitos do tempo

Fios e Cabos 
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Válvulas

Comum das válvulas azul

Fase de cada válvula preto

MV do controlador vermelho

Sensor de chuva branco

Terra do controlador verde

Moto bomba e Quadro de comando

Fase preto

Neutro azul

Terra (carcaça) verde

Fios e Cabos 

Fitas Isolantes

Plásticas comuns

Auto fusão ou Alta tensão

Fios e Cabos - acessórios 

http://www.google.com.br/imgres?q=fita+isolante+scotch&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8r77UYkFdq73RM:&imgrefurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=393&docid=4cesvMBm6B5kAM&imgurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/image/cache/data/Fitas/Fita Isolante-500x500.jpg&w=500&h=500&ei=sxhbUO66H6iR0QHYz4DYAQ&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=fita+isolante+scotch&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8r77UYkFdq73RM:&imgrefurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=393&docid=4cesvMBm6B5kAM&imgurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/image/cache/data/Fitas/Fita Isolante-500x500.jpg&w=500&h=500&ei=sxhbUO66H6iR0QHYz4DYAQ&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=fita+isolante+scotch&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8r77UYkFdq73RM:&imgrefurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=393&docid=4cesvMBm6B5kAM&imgurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/image/cache/data/Fitas/Fita Isolante-500x500.jpg&w=500&h=500&ei=sxhbUO66H6iR0QHYz4DYAQ&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=fita+isolante+scotch&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8r77UYkFdq73RM:&imgrefurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=393&docid=4cesvMBm6B5kAM&imgurl=http://www.manzoferramentas.com.br/loja/image/cache/data/Fitas/Fita Isolante-500x500.jpg&w=500&h=500&ei=sxhbUO66H6iR0QHYz4DYAQ&zoom=1
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Ligar fios, cabos e 

dispositivos com 

conectores blindados.

Conectores elétricos

Conectores elétricos RB

Cap moldado - Fácil manuseio

Porca integrada - Conexão automática segura

Indicador na peça garante que

cabo foi desencapado no

tamanho certo

Saliência interna na tampa

garante fixação dos cabos 

Gel de silicone 

protege 

contra oxidação

Certificado

Proteção confiável
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1. Conexão de fios de cobre (não utilizar em fios de alumínio)

2. Isolação para até 600V

3. Uso em locais úmidos ou submersíveis temporariamente

4. Não recomendado para submersão contínua

5. Usado para:

a. Ligar Maxi-cable

b. Conectar Maxi-cable a decodificadores

c. Conectar decodificador a cabo PP ou solenóide

Conectores elétricos RB

3 cabos 2,5 mm  e 1 cabo 1,0 mm

2 cabos 1,0 mm

Conectores elétricos RB
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• Ao nível do gramado

• Não visíveis

• Afastados 10 cm do meio-fio.

Superfície do terreno

Nivelar aspersor com 

superfície do terreno

Aspersor SPRAY 

escamoteável

Muro, parede ou

calçada

10 cm

M IN.

MÍNIMO

30 cm

Linha Lateral com

tê ou joelho PVC

Adaptador

rosca macho/barb

Tubo flexível 1/2"

SWING PIPE

Adaptador

rosca macho/barb

Aspersor ROTOR escamoteável

Muro, parede ou

calçada

Superfície do terreno

Tubo flexível 1/2"

SWING PIPE

Linha Lateral com

tê ou joelho PVC

Adaptador

rosca macho/barb

Nivelar aspersor com 

superfície do terreno

10 cm

M IN.

MÍNIMO

30 cm

(2a) (2b)

Calçada ou meio fio

Spray ou Rotor

Instalando Aspersores - locação
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Nível do solo

Spray

Flexível

Tubo de PVC /PAD

Tê ou Colar de 

tomada

• Ajuste da profundidade

• Perpendicularidade com solo

• Evitar quebras por pisoteio

Instalando Sprays - flexíveis

Vazão máxima de 1,8 m³/h

Instalando Rotores - flexíveis

Nível do solo

Flexível

Rotor

Tê ou Colar de 

tomada

Tubo de PVC /PAD

• Ajuste da profundidade

• Perpendicularidade com solo

• Evitar quebras por pisoteio
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Rotor

Swing-Joint

Instalando Rotores – Swing Joint

• Entrada igual ou maior que 1”

• Vazões maiores que 1,8m³/h

• Ajuste da profundidade

• perpendicularidade com solo

• evitar quebras por pisoteio

usar fita

não usar fita

O USO DA FITA VEDA-ROSCA

Instalando Sprays e Rotores
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=

Con. PVC          SBA/SBE     Swing Pipe                        Rotor instalado      

Conectando ao PVC

Con. PAD           SBA/SBE         Swing Pipe Spray Instalado 

Conectando ao PE

=
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Conectando ao PE

=

Con. PAD           SBA/SBE         Swing Pipe Spray Instalado 

Aspersor instalado em tubo PE 40 mm
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• Instalar apenas após limpeza da rede e dos aspersores.

• Sempre utilizar filtros que acompanham os bocais (cor)

• Verificar no projeto a indicação do bocal correto

MPR VAN U RotativoHE-VAN

Bocais de Sprays - identificação

• Modelo

• Alcance do jato (raio em pés)

• Área de cobertura do jato

U – 10Q
modelo

alcance (pés)

Área de cobertura

do jato

Linhas indicativas

da cobertura do

jato

Identificação
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U – 10Q10Q 10 VAN

L

C R

MPR                         U                  VAN e HE-VAN

• Modelos MPR, U, VAN e HE-VAN

• Codificados por cor

Identificação

• Sempre utilizar os filtros que acompanham os bocais.

• Filtro azul malha menor que o branco - bocais de menor vazão.

Bocal MPR Bocal U Bocal VAN/HE-VAN

Identificação
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água água

Lavar

a rede

Substituir

o Pop-Top

pelo bocal
Irrigar

Lavando a rede

• Rosquear bocais sprays em UNI-Spray, 1800 e RD1800

• Usar sempre filtro adequado; vem com bocal

• Não usar ferramentas - apenas a mão.

Instalação
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Anel de Ajuste

Antes do ajuste Depois do ajuste

• Primeiro ajuste: batente esquerdo

• Ajuste final: batente direito

• dispositivo RAR

Instalação – trajetória do jato

• Indicação no bocal

• Alinhar girando a torre (RAR)

• Ajustar sem água e concluir

irrigando

Instalação – trajetória do jato

Bocais MPR ou U

U15Q
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• Indicação no bocal (“L”)

• Alinhar girando a torre (RAR)

• Girar anel no sentido horário 

até ângulo desejado

• Ajustar sem água e concluir

irrigando

Bocais VAN e HE-VAN

Instalação – trajetória do jato

1
5
 V

A
N

L

C
R

Bocais MPR, VAN, 

HE-VAN, U e R 

Até 25%

de redução

no raio

Instalação – raio de alcance

• Utilizar pequena chave de fenda

• Girar parafuso central no sentido horário -

reduzir o raio

• Limite de redução de 25% do raio nominal

Ex: bocal 15 -> 4,5 a 3,4 m de raio

• Reduções maiores comprometem a 

qualidade da irrigação
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Bocais de Rotores - identificação

• Instalar apenas após limpeza da rede e dos aspersores.

• Bocais específicos para cada série

• Verificar no projeto a indicação do bocal correto

• NÃO VEM com bocal POP-TOP.

• Remover o miolo do(s) último(s) 

rotor (es) e ligar a água.

• Desrosquear a parte mecânica do 

rotor de seu corpo.

Lavando a rede
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Fenda guia    orienta montagem 

facilita remoção

Instalação de bocais

• Guias indicam a forma correta de posicionar o bocal.

• Filtro acoplado na entrada de água 

da torre; acessar abrindo o rotor

• Introduzir o bocal no alojamento 

até o fim

• Apertar o parafuso de travamento com chave de fenda

• Parafuso em aço inoxidável para 

travar o bocal

• Rosquear até aparecer no bocal, 

sem avançar na frente do orifício de 

saída de água do bocal

Instalação de bocais
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Girar a tampa até 

o ponto final do 

batente esquerdo

Sentido horário 

aumenta ângulo 

até 360º

Sentido anti-horário 

reduz ângulo até 40º

Ajustar trajetória - 3500

Içar a torre 

Indicador do bocal

Reduzir trajetória 

do arco

Retenção do bocal  e 

redução do raio

Abertura e 

fechamento

Aumentar trajetória 

do arco

Ajuste do ângulo 

de trajetória

Ajustar trajetória - 5000
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• Girar tampa com a mão 

até batente esquerdo

• Girar parafuso de ajuste 

do arco

DIREITO

E
S

Q
U

E
R

D
O

Ajustar trajetória - 5000

Ajustar trajetória - 5500

Ícone de indicação 

para círculo parcial

Batente de

arco do lado 

direito

Parafuso de 

retenção do bocal 

e ajuste do raio

Ícone de 

indicação para 

círculo cheio

Batente de 

arco do lado 

esquerdo

Orifício para inserir 

ferramenta e

levantar o rotor

Parafuso para opção 

círculo parcial ou cheio
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Ícone de indicação 

para círculo parcial

Batente de

arco do lado 

direito

Ajustar trajetória - 8500
Parafuso de 

retenção do bocal 

e ajuste do raio

Ícone de 

indicação para 

círculo cheio

Batente de 

arco do lado 

esquerdo

Orifício para 

inserir 

ferramenta e

levantar o rotor

Parafuso para opção 

círculo parcial ou cheio

Ajustar os batentes 

esquerdo e direito 

nos respectivos 

parafusos

DIREITO

E
S

Q
U

E
R

D
O

Ajustar trajetória – 5500, 6504, 8500
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Entrada

Linear (globo)
Entrada

Angular

Instalação de válvulas
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Valetas da linha mestra e secundária na mesma profundidade

linha secundárialinha mestra

Instalação de válvulas - linear

linha mestra

linha secundária

Instalação de válvulas - angular
Valetas da linha mestra e secundária em profundidade diferente

Menor 

perda 

de 

pressão
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---------------- CABO ELÉTRICO  ---------------

----------- -CONECTOR BLINDADO -------------

- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO VÁLVULA -

-------- TAMPA DA CAIXA DE VÁLVULA -------

---------- NÍVEL DO SOLO ACABADO ----------

-- VÁLVULA SOLENÓIDE MOD. 150-PGA --

------------ ENTRADA DE ÁGUA  

CURVA PVC 

BRITA PARA FACILITAR DRENAGEM 

TEE DE PVC – SAÍDA DA LINHA MESTRA 

ADAPTADOR  PVC 

---------- TIJOLO DE APOIO DA CAIXA --------

-------- LINHA MESTRA OU PRINCIPAL--------
ADAPTADOR  PVC -----

-------------------------- TEE  PVC ---------------------

BRITA PARA FACILITAR DRENAGEM  ---

TUBO PVC 

TUBO PVC 

Instalação com caixa de inspeção

parafuso de purga

solenoide

Abrindo válvulas manualmente
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Entrada EntradaSaída Saída

SEM ENERGIA COM ENERGIA

Abrindo válvulas eletricamente

Saída SaídaEntradaEntrada

SEM ENERGIACOM ENERGIA

Fechando válvulas eletricamente
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menor vazão

MAIOR VAZÃO

Controle de Fluxo

• Brita no fundo das caixas  e entrada dos tubos para a drenagem

• Sentido do fluxo da água  - solenoides na saída da água

• Conectores blindados submersíveis

• Registro de fluxo está aberto?

• Solenoide bem rosqueado?

• Limpar a rede de água antes de instalar as válvulas

• Anormalidades após a instalação, normalmente devido à impurezas

• Válvula não abre, não fecha,  vaza com outro setor funcionando?

Instalação de válvulas
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Última válvula do sistema mais 

sujeita a entupimento se 

montadas no final da linha com 

uma curva.

Preferir esta 

montagem

Montagem 

menos 

indicada

tubo curva
acúmulo de 

sujeira

tê

registro

tubo

acúmulo de 

sujeira

Instalação de válvulas

Nivelar a tampa 

com a altura da 

grama e não 

com o solo.

Nivelamento de caixas
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ERRADA

CORRETA

Centralizar caixas

Instalando válvulas
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Instalação do Regulador PRS-D

• Retirar o solenoide da válvula

• Remover a tampa do calibrador 

• Remover o calibrador do corpo do regulador

• Rosquear o corpo do regulador na válvula e travar

• Fixar o calibrador no corpo

• Rosquear o solenoide no calibrador

• Instalar a tampa de proteção

Poucos segundos 

para programar
Escolhendo o 

melhor lugar para 

instalar

Fixando a unidade 

de campo

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Sensores de Chuva - programar
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Base do Sensor 

de Chuvas WR2-S

Sensores de Chuva - instalação

11. Remover  o cap 2. Inserir o sensor na base

3. Reinstalar o cap

Corpo do Sensor 

de Chuvas WR2-S

Sensores de Chuva - instalação
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1. Controlador

2. Entrada cabos

das válvulas

3. Interface do 

sensor

4. Cabo da

interface

5. Cabo terra

6. Trafo

Fios preto ou vermelho

Fios verde ou branco

Sensores de Chuva - instalação

Esquema da

ligação elétrica 

com o 

controlador

Sensores de Chuva - instalação
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• Tempo de secagem

• Próxima irrigação

• Janela de Ventilação

• Regulagem intermediária e 

depois ajustar ao local de 

instalação.

Janela de

ventilação

Abrindo ou fechando

a janela

Sensores de Chuva - ajustes

Unidade de campoLigação na válvula 

solenóide

Sensores de Umidade
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Esquema da

ligação elétrica 

com o 

controlador e 

solenóides

Sensores de Umidade

MUITO OBRIGADO

NÚMERO 1 NO MUNDO. NÚMERO 1 NO BRASIL.


