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Irrigação de Baixo Volume

Serviços

A Rain Bird oferece uma série de produtos especializados para irrigação de baixo volume que fornece uma distribuição eficiente de
água nas áreas de raízes de plantas.
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Irrigação de Baixo Volume
Visão Geral do Sistema
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VISÃO GERAL DO SISTEMA DE XERIGATION
Visão Geral do Sistema Xerigation®
Irrigando com Xerigation
Os produtosda linha Xerigationda Rain Bird são fabricados
Os produtos
da linha Xerigation
da Rain
Bird são fabricados
especialmente
para sistemas
de aplicação
de baixos
volumespara
de água.
Quando
fornecemos
água próximoou
especialmente
sistemas
de aplicação
de baixos
no sistema
radicularágua
das plantas
volumesdiretamente
de água. Quando
fornecemos
próximotemos
ou uma
grandeeficiênciana irrigação de algumas áreas especificas.
Irrigando com Xerigation

diretamente no sistema radicular das plantas temos uma

grande As
eficiência
na vantagens
irrigação de
áreas
especificas
dealgumas
se utilizar
a Xerigation
são
principais

• Conservaçãode água

As principais
de se utilizar
a Xerigation
são
• Altavantagens
eficiência(quantidade
de água
específica
por planta)
•

Conservação
de águade projetoe instalação.
• Flexibilidade

•

Plantas(quantidade
mais saudáveis
Alta •eficiência
de água específica por planta)

•

• Reduzdeperdas
temos irrigação para fora das áreas)
Flexibilidade
projeto(não
e instalação.

•

Plantas mais saudáveis

•

Reduz perdas (não temos irrigação para fora das áreas)

•

Minimiza o crescimento de plantas daninhas.

•

Redução de custos

• Minimizao crescimentode plantas daninhas.
• Redução de custos

Soluções para Irrigação por Gotejamento

Osppara
produtos
da linhappor
Xerigation
da Rain Bird oferecema
Soluções
IIrrigação
GGotejamento

maioria de soluções para irrigação por gotejamento.A linha
de produtosconsiste em:
maioria •de Emissores
soluções para irrigação por gotejamento. A linha
de produtos
consiste em:
• Dripline
• Emissores
• Componentesde distribuição
• Ferramentas
• Dripline
•
Componentes
de controle
• Componentes
de distribuição
Os produtos da linha Xerigation da Rain Bird oferecem a

®

Legenda
1 - Zona de Controle
1 - Zona de
Controle
a) válvula
de baixa vazão
reguladorde pressão
a) válvulab)deFiltro
baixacom
vazão
2
Adaptador
fêmea
depressão
múltiplosdiâmetros
b) Filtro com regulador de
3 - Luva p/ múltiplosdiâmetros
2 - Adaptador fêmea de múltiplos diâmetros
4 - FerramentaXeriman
3 - Luva
p/ múltiplos
diâmetros
5 - Tubo
de polietileno
Xeri Tube
4 - Ferramenta
Xeriman
6 - Gotejador
autocompensanteXeri-Bug
7 - Estaca
TS025 Xeri Tube
5 - Tubo
de polietileno
8 - Microtubode 1/4” DT025
6 - Gotejador autocompensante Xeri-Bug
9 - “T” para microtubode 1/4”
7 - Estaca TS025
10 - Grampo
fixação
8 - Microtubo
dede
1/4”
DT025
11- Joelho de múltiplosdiâmetros
9 - “T”
microtubo
dede
1/4”
12 para
- Tampão
difusor
insetos
10 -13
Grampo
de
fixação
- Tampãodifusor para emissores
- Modulo
compensador
de vazão
11- 14
Joelho
de múltiplos
diâmetros
15
Estaca
de
polietileno
PRF
12 - Tampão difusor de insetos
16 - Estaca múltiplosdiâmetroscom derivação
13 - Tampão difusor para emissores
em rosca
Legenda

14 - Modulo compensador de vazão
15 - Estaca de polietileno PRF

16 - Estaca múltiplos diâmetros com derivação em rosca

• Ferramentas
• Componentes de controle
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Xerigation®
Legenda
17 - Conector de passagem mod SPB-025
18 - Bocal spray XPC

Legenda
17 - Conectorde passagem mod SPB-025
18 - Bocal spray XPC
19 - Aspersor Xeri Pop
20 - Borbulhador
21 - Válvula de admissão e expulsãode ar
22 - Caixa de válvula
23 - Tubo gotejadordripline
24 - Tesoura para polietileno
25 - Emissor de oito saídas Xeri-Bird
26 - Reguladorde pressão
27 - Emissor autocompensantede 6 saídas
28 - Bocal Xeri PC com adaptadorpara PRF
29 - “T” para múltiplosdiâmetros
30 - Tampãode final de linha para conexões de
múltiplosdiâmetros
31 - Driplineroxa para água não potável
32 - Apatadormacho p/ múltiplosdiâmetros
33 - Xeri Tube

19 - Aspersor Xeri Pop
20 - Borbulhador
21 - Válvula de admissão e expulsão de ar
22 - Caixa de válvula
23 - Tubo gotejador dripline
24 - Tesoura para polietileno
25 - Emissor de oito saídas Xeri-Bird
26 - Regulador de pressão
27 - Emissor autocompensante de 6 saídas
28 - Bocal Xeri PC com adaptador para PRF
29 - “T” para múltiplos diâmetros
30 - Tampão de final de linha para conexões de
múltiplos diâmetros
31 - Dripline roxa para água não potável
32 - Apatador macho p/ múltiplos diâmetros

Irrigação de
Baixo Volume

33 - Xeri Tube
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