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Sistemas Automáticos de Irrigação
Para Jardins e Gramados.
O propósito deste folder é ajudar você a entender como um sistema automatizado de irrigação
funciona, e informar qual equipamento é o melhor para os diferentes tipos de aplicação.

Os sistemas de irrigação automatizados atendem
diferentes áreas paisagísticas:
Praças, parques, ruas e avenidas públicas;
Campos esportivos;
Hotéis e resorts;
Residências, condomínios e edifícios;
Indústrias, lojas, postos de gasolina;
Outras áreas com jardins.
Necessitando de mais informações entre em contato
com o representante RAIN BIRD® mais próximo de
você e lembre-se: a RAIN BIRD® é o maior fabricante
mundial de produtos de irrigação.

Uma séria de fatores determinam quais os tipos e
quantidades de aspersores, válvulas, controladores e
acessórios devem ser indicados para cada aplicação
específica de um sistema de irrigação. São eles:
A fonte de água;
O tipo de solo do local;
A forma e a declividade da área a ser irrigada;
As características das plantas individuais e do
paisagismo em geral;
As condições climáticas;
Acidentes físicos no local;
Outros.

Seu representante RAIN BIRD® poderá especificar para você qual a melhor
combinação de produtos de irrigação para atender as necessidades de seu jardim.
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Como um sistema automático de irrigação funciona?
Um sistema automatizado de irrigação é projetado para atender as necessidades de água
das plantas e todos eles possuem, basicamente, os seguintes componentes básicos:

ASPERSORES SPRAYS E ROTORES
São emissores de água escamoteáveis, que ficam embutidos
no solo quando em repouso e que emergem com a pressão
de água quando colocados para funcionar, distribuindo
água sobre a área estabelecida em projeto.

PROGRAMADOR DA
IRRIGAÇÃO OU
CONTROLADOR
É o coração do sistema.
Envia, através de sinais
elétricos, a programação
de quando e quanto os
aspersores devem irrigar.

VÁLVULAS SOLENÓIDES
São equipamentos que
recebem o sinal elétrico do
controlador e se abrem,
permitindo que a água se
dirija aos aspersores que
fazem a irrigação.
Essas válvulas são as
responsáveis por fazer trabalhar grupos distintos de
aspersores, em um sistema
automatizado de irrigação.

Tantos os aspersores sprays como os aspersores rotores, aplicam água em nosso sistema de irrigação porém eles não são
o mesmo produto. Eles foram projetados para atenderem diferentes situações.
ASPERSORES SPRAYS
Utilizados em áreas vegetadas menores;
Utilizados para irrigar uma grande variedade de
plantas de porte menor;
Emitem água em forma de leque, em ângulos
pré-definidos;
Usualmente operam com pressões mais baixas
(15 a 20 m.c.a.);
Possuem pequenos raios de alcance (1,2 a 5,4 m).
É IMPORTANTE TER EM MENTE:
Todos os componentes de um sistema de irrigação
devem ser projetados e fabricados por uma mesma
empresa. Essa é a segurança de que todo o sistema vai
funcionar perfeitamente e lhe trazer garantia por anos
a fio.
A RAIN BIRD® projeta e fabrica todos os componentes
necessários para a instalação de qualquer tipo de sistema de irrigação.
Os representantes da RAIN BIRD®, distribuídos em todo
o território nacional, podem oferecer projetos e instalar sistemas de irrigação de forma a assegurar a qualidade final de um sistema, com a máxima economia e a
maior eficiência do mercado, por que a RAIN BIRD® é
comprometida com o USO INTELIGENTE DA ÁGUA.

ROTORES
Utilizados em jardins de dimensões maiores;
Possuem aplicação instantânea de água menor que os
aspersores sprays;
São rotativos e podem ter ângulos de atuação ajustáveis;
Usualmente trabalham com pressões maiores que os
aspersores sprays;
Possuem maiores raios de alcance (6 a 24,6m).
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