
Os agricultores escolhem o FLF (Fogger - Low Flow, nebulizadores 
de fluxo baixo) para a irrigação como um método de alteração da 
umidade e das condições climáticas de evaporação em estufas e 
túneis altos. O FLF é tão versátil que pode ser usado em um 
sistema de refrigeração em pecuária ou para irrigação na 
propagação e germinação de sementes. 

Devido ao fluxo de vórtice exclusivo, o FLF oferece as mais finas 
gotículas, até mesmo em taxas de fluxo baixas. Use o FLF em 
conjunto com uma miniválvula antigotejamento e você terá um 
sistema com algum controle rígido. Quando o sistema de 
irrigação estiver desligado, não haverá mais fluxo passando pelo 
nebulizador.

FLF 
 Nebulizador de baixo fluxo
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Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para fins de uso geral. Consulte um especialista em irrigação e as especificações técnicas quanto ao uso adequado 
dos produtos da John Deere Water. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu concessionário local para obter detalhes. A John Deere Water reserva-se o direito de 
alterar as especificações e o projeto de todos os produtos sem aviso prévio. O esquema de cores em verde e amarelo da John Deere, o símbolo do cervo saltando e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company.

Taxas de fluxo a 3,5 bar: 

5,4 lph – tampa do bocal azul-claro e 
encaixe de vortex 

10,5 lph – tampa do bocal azul-escuro e 
encaixe de vortex 

Faixa de pressão operacional 
recomendada: 3,5 a 5,0 bar 

Tamanho médio das gotas: 70 micra

Opções de configuração: 

Nebulizador com um bocal: o bocal 
encaixa-se diretamente na miniválvula 
antigotejamento 

Adaptador em T montado com 2 
nebulizadores 

Adaptador transversal montado com 4 
nebulizadores 

Os adaptadores são montados na saída 
cônica da miniválvula antigotejamento. 

Para encaixe direto nas laterais de PE, 
use a miniválvula antigotejamento com 
entrada dentada. 

Para encaixe direto nas laterais de PVC, 
acrescente um anel isolante de 4x7 mm 
à entrada dentada da miniválvula.

Aplicações: 

Umidificação e controle climático da 
evaporação em estufas e túneis altos 

Refrigeração em pecuária 

Propagação de corte e germinação de 
sementes em mesas

Especificações

Montagens de 2 nebulizadores 
colocados em posição elevada

Montagens de 4 nebulizadores 
colocados em posição elevada

Nebulizadores dentados individuais 
colocados em posição elevada, 
montados diretamente na  
lateral de PE

Fêmea 
cônica x 3/8” 

Macho 
cônico

* Para encaixe direto nas laterais de PE. 

 Para encaixe nas laterais de PVC, acrescente um  
 anel isolante de 4 x 7 mm à miniválvula   
 antigotejamento.

Miniválvula antigotejamento H (alta 
pressão)

Dentada*

Macho 
cônico

Dentada*

Fêmea 
cônica

Macho 
cônico

Fêmea 
cônica 


