
BOMBAS DOSADORAS HIDRO MOTORAS SEM ELETRICIDADE PARA

HORTICULTURA INTENSIVA

IRRIGAÇÃO

HORTICULTURA - VIVEIROS

GRANDES CULTURAS

ESPAÇOS VERDES
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Certified
ISO 9001 - OHSAS 18001
ISO 14001 - ILO-OSH 18001

 Meio Ambiente

Controle de consumo de água: 
► redução de 25% no consumo de água.

Controle de energia:
►  redução de 20% no consumo de energia nos locais  

da empresa.
Recuperação/tratamento de resíduos:

► mais de 60% do lixo produzido é reciclado.

 Qualidade 

100% dos produtos testados. Monitoramento e rastreabilidade 
de todas as peças e produtos reunidos durante o processo de 
fabricação. Uma parceria estreita e mutuamente benéfica com 
os fornecedores da DOSATRON visando uma melhoria da  
qualidade dos componentes adquiridos. Métodos visuais e  
sintéticos proporcionam um monitoramento em tempo real das 
problemáticas de produção (prazos de entrega, qualidade,  
manutenção de equipamentos, competência do pessoal, etc.).

Uma rede 
internacional 

presente  
em mais de 
100 países

DOSATRON, A INOVAÇÃO NASCE DA EXPERIÊNCIA

A empresa nascida 
de uma invenção

Um campo de 
habilidades universal

Nossa missão

A DOSATRON oferece equipamentos de qualidade para o 
tratamento de fluidos, excelência no atendimento, um alto 
nível de especialização e proximidade com o cliente em 
todo o mundo.

Nossa ambição

Oferecer soluções simples, claras, confiáveis e duráveis 
para atender aos seus desafios hoje e no futuro.

Nossa visão

Queremos fazer parte de suas criações e de seus projetos e 
participar ativamente no desenvolvimento de seu know-how 
e soluções. 

A perícia técnica e a proximidade com o cliente são os ali-
cerces da nossa visão. A DOSATRON tem o compromisso 
de garantir um serviço rápido e sob medida e de manter um 
diálogo contínuo com base na confiança, na escuta e na 
recomendação.
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 Segurança

Para a DOSATRON, a segurança de seus funcionários  
assim como de seus partners é de alta prioridade. As ações 
implementadas pelo serviço de Qualidade, Segurança e 
Meio Ambiente da empresa visam prevenir e dominar todos 
os riscos no local e em atividades associadas.
Todos os funcionários da empresa, não importa sua atividade  
e sua função, são as locomotivas e as forças ativas dessa 
etapa.

Ao fazer um estudo ergonômico do que já existe, a DOSATRON  
pôde desenvolver ferramentas e estações de trabalho  
adaptadas, reduzindo, assim, a pressão no trabalho. 

 Ecodesign 

Ao ampliar o âmbito de sua certificação ISO 14001 e integrar  
as atividades de projeto e desenvolvimento, a DOSATRON 
se orgulha de implementar um verdadeiro processo de Eco 
design. Essa abordagem permite que a empresa compreenda  
todo o ciclo de vida do produto e, consequentemente, 
busque soluções para reduzir os impactos ambientais  
relacionados. 

A EMPRESA

DOSATRON, A INOVAÇÃO NASCE DA EXPERIÊNCIA

A concepção tecnológica é a nossa 
marca registrada. O serviço de rede é 
a nossa solução.

A inovação a serviço do 
seu desenvolvimento
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DOSADOR PROPORCIONAL SEM ELETRICIDADE

A tecnologia Dosatron é baseada em uma bomba 
de motor hidráulico ativada exclusivamente pela 
pressão e vazão da água. 

Tecnologia DOSATRON 

A tecnologia Dosatron é baseada em uma bomba de motor hidráulico ativada exclusivamente pela pressão e a vazão da 
água. Instalada diretamente na rede de fornecimento de água, a Dosatron utiliza a vazão da água como fonte de energia.
A pressão e a vazão da água acionam o êmbolo motor que aciona um segundo êmbolo dosador do produto.
O produto é injetado e misturado continuamente com a água da rede   na porcentagem de dosagem selecionada (taxa de 
incorporação produto / água). A dose do produto concentrado é diretamente proporcional ao volume de água que atravessa 
o Dosatron, independentemente das variações de vazão e de pressão da rede de alimentação de água.

 O motor hidráulico
O êmbolo motor  se move devido à pressão da água. 
Um sistema de válvulas permite ao movimento de se inverter

Cada ciclo do pistão corresponde a um volume determinado 
de água que passa pela bomba (cilindrada do motor).  
A velocidade do motor varia proporcionalmente à vazão de 
água.

A bomba é do tipo dosadora VOLUMÉTRICA.

 A parte de dosagem 

O êmbolo dosador que é acionado pelo êmbolo motor, 
injeta de forma contínua um volume fixo de produto 
(cilindrada ajustável do corpo dosador). O  êmbolo 
dosador injeta a quantidade de produto que corresponde 
ao volume da água que passa pelo motor. Portanto, 
o princípio de funcionamento garante uma dosagem 
constante, independente das variações de vazão e de 
pressão da água.

A injeção do produto é PROPORCIONAL à vazão da água.

Solução de 
água + % 
produto

Produto 
concentrado 
a dosar

Êmbolo 
dosador

Água

Êmbolo 
motor

Regulação  
dosagem (%)
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DOSATRON

DOSADOR PROPORCIONAL SEM ELETRICIDADE

Dosagem 
de alta 
precisão.

Várias aplicações, 
uma solução.

Dosa qualquer 
produto líquido ou 
solúvel na água.

  A solução perfeita ao seu serviço...

► Para dosar seus produtos químicos líquidos ou em pó solúvel na água.

► Para obter uma solução constante com uma dosagem proporcional, precisa, homogênea e durável. 

► Para instalações sem energia elétrica ou em ambientes difíceis ou técnicos. 

► Com um custo razoável, facilidade de instalação, valor adicional e produtividade imediata.

 A solução universal

► Para nossa atividade principal: "Especialistas em soluções de dosagem". 

► Para nosso mercado principal: Fertirrigação, Tratamentos, Fumigação, Acidificação, …
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Fertirrigação 
sem eletricidade

Homogeneidade 
da entrada dos 
fertilizantes

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES DE   HORTICULTURA INTENSIVA
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Economia 
de insumos

Equipamento 
robusto

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES DE   HORTICULTURA INTENSIVA

HORTICULTURA 
INTENSIVA

A DOSATRON responde às suas necessidades

Fertirrigação, tratamentos fitofarmacêuticos, ajuste de pH ◄ 
Campos abertos, estufas, túneis frios, cultivos em substrato ◄

Gotejamento, microaspersão, aspersão ◄
Vazão de água de 10 a 30 000 l/h ◄

Pressão da água no sistema de 0.12 a 10 bar ◄

REGULAMENTAÇÃO AGRÍCOLA E  
ECONOMIA DE SUBSTÂNCIAS 
NUTRITIVAS

Em um contexto especialmente complexo 
devido a várias exigências regulatórias, nós 
buscamos, acima de tudo, a qualidade e 
a confiabilidade da produção. Uma gestão 
fracionada e racional dos insumos nos traz 
esses critérios, respeitando as normas 
ambientais ao mesmo tempo. 

A gestão dos insumos é um ponto-chave 
para o sucesso.
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Precisão independente 
da pressão da água e 
da vazão da rede

Homogeneização 
da produção

CAMPOS ABERTOS, ESTUFAS, TUNEIS FRIOS,   CULTIVOS EM SUBSTRATOS

 Instalação para horticultura intensiva 

Vantagens
► Funciona com a pressão da água.  

Não elétrico.

► Economiza produtos minerais.

► Melhora a produtividade.

► Limita a lixiviação.

► Garante, graças à uma dosagem hidráulica 
proporcional, uma homogeneidade de 
distribuição dos produtos.

► Possibilidade de automatização.

1  Fertilização
2  Fertilização/tratamentos
3  Fertilização/fumigação
4  Acidificação

 

Recomendações  

  Na horticultura intensiva, você geralmente usa uma água não 

filtrada bruta que afeta o bom funcionamento da sua instalação. 
É recomendável colocar um filtro (máximo de 300μ) antes 

do dosador para garantir uma maior durabilidade e precisão da dosagem.  

Verifique o nível de viscosidade indicado na Folha de Dados de Segurança 
(FDS) dos seus produtos. Pode ser necessário ter mais bombas para injetar 
diferentes insumos, nesse caso lembre-se de verificar a compatibilidade 
mútua de seus produtos. Para evitar o entupimento da sua válvula de 

aspiração, deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre a parte inferior do 

filtro de aspiração  e o fundo do seu tanque: adapte o comprimento do seu 
tubo  de aspiração à sua instalação. 

 

Seleção do dosador  

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa 

mínima e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja 

obter.

Por exemplo:

• Se você tiver áreas de irrigação de 2 a 6 m³/h e quiser injetar uma solução 

de 1,5% de fertilizantes, recomendamos um dosador D8GL2 ou um dosador 

D20GL2. 

• Se você quiser injetar um produto fitofarmacêutico ou uma solução de ácido 
de dosagem elevada, há uma gama específica em PVDF.

Para maior precisão, entre em contato conosco.

1

4
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Fácil 
manutenção

Taxa de injeção 
fácil de ajustar

CAMPOS ABERTOS, ESTUFAS, TUNEIS FRIOS,   CULTIVOS EM SUBSTRATOS

Modelos recomendados:
A vazão  principal e o volume diário de água a ser tratada 
determinam a escolha da gama:
Existem diversas opções para produtos especiais : entre 
em contato conosco.

D20GL
Vazão de água: da 1 000 a 20 000 l/h

Pressão de água: da 0.12 a 10 bar

Dosagem: da 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Vazão de água: 500 a 8 000 l/h

Pressão de água: 0.15 a 8 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Vazão de água: 8 000 a 30 000 l/h

Pressão de água: 0.5 a 6 bar

Dosagem: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

D3PVDF
Vazão de água: 10 a 3 000 l/h

Pressão de água: 0.3 a 6 bar

Dosagem: 0.03 a 0.3% D3RE3000

0.2 a 2%
D3RE2 
GREENSPRAY

D3GL
Vazão de água: 10 a 3 000 l/h

Pressão de água: 0.3 a 6 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D3GL2
0.5 a 5% D3GL5
1 a 10% D3GL10

 

Recomendações  

  Na horticultura intensiva, você geralmente usa uma água não 

filtrada bruta que afeta o bom funcionamento da sua instalação. 
É recomendável colocar um filtro (máximo de 300μ) antes 

do dosador para garantir uma maior durabilidade e precisão da dosagem.  

Verifique o nível de viscosidade indicado na Folha de Dados de Segurança 
(FDS) dos seus produtos. Pode ser necessário ter mais bombas para injetar 
diferentes insumos, nesse caso lembre-se de verificar a compatibilidade 
mútua de seus produtos. Para evitar o entupimento da sua válvula de 

aspiração, deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre a parte inferior do 

filtro de aspiração  e o fundo do seu tanque: adapte o comprimento do seu 
tubo  de aspiração à sua instalação. 

 

Seleção do dosador  

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa 

mínima e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja 

obter.

Por exemplo:

• Se você tiver áreas de irrigação de 2 a 6 m³/h e quiser injetar uma solução 

de 1,5% de fertilizantes, recomendamos um dosador D8GL2 ou um dosador 

D20GL2. 

• Se você quiser injetar um produto fitofarmacêutico ou uma solução de ácido 
de dosagem elevada, há uma gama específica em PVDF.

Para maior precisão, entre em contato conosco.

2

3
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Consumo reduzido  
de água e insumos

Ajuste simples 
da dosagem em 
porcentagem (%)

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES   DE HORTICULTURA COM VIVEIROS
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Fácil 
manutenção

Sem eletricidade 
(economia de energia)

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES   DE HORTICULTURA COM VIVEIROS

HORTICULTURA  
COM VIVEIROS

A DOSATRON responde às suas necessidades

Fertirrigação, tratamentos, fumigação, correção de pH ◄ 
Estufas, túneis frios,  campos abertos ◄

Gotejamento, microaspersão, aspersão, rampas regadoras ◄
Vazão de água de 10 a 30 000 l/h ◄

Pressão da água no sistema de 0.12 a 10 bar ◄

GARANTIR CRESCIMENTO, 
PRODUÇÃO E QUALIDADE IDEAIS  

O desafio atual do setor agrícola é confrontar 
a necessidade de produzir cada vez mais 
com pouca superfície cultivável. 

Uma melhor qualidade sanitária proporciona 
alta produtividade e qualidade de produção, 
respeitando a proteção ambiental. 

A gestão racional das substâncias 
minerais e fitofarmacêuticas reduz a  
influência dos fatores climáticos e 
garante a maturidade ideal da safra. 
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1

2

4

5

Melhor segurança 
durante a aplicação

Melhor qualidade 
de produção

Dosadores especiais 
produtos fitofarmacêuticos

ESTUFAS, TUNEIS FRIOS, CAMPOS ABERTOS

   Instalação em estufas agrícolas e viveiro

Recomendações 

Os dosadores instalados no nível da unidade de condicionamento 

da exploração hortícula ou na rede de água dos pontos de venda 

garantem a conservação de flores de corte e combatem as 
bactérias, bem como o mau cheiro.  Pode ser necessário ter mais bombas para 

injetar diferentes insumos, nesse caso, lembre-se de verificar a compatibilidade 
dos produtos entre eles. Para evitar o entupimento da sua válvula de aspiração, 

deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre a parte inferior do filtro de aspiração 
e o fundo do tanque: Adapte o comprimento do tubo de aspiração à sua 

instalação. Água não filtrada compromete o bom funcionamento da instalação. 
É recomendável colocar um filtro (300 μ) antes do dosador para garantir maior 
durabilidade e precisão da dosagem.

Seleção do dosador

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa mínima 

e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja obter. 

Por exemplo:

• Se tiver áreas de irrigação de 9 a 22 m³/h e quiser injetar uma solução 

de 0,5% de fertilizantes, você pode escolher um dosador D20GL2 ou um 

dosador D30GL02. 
• Se injetar uma solução ácida ou um tratamento, há opções de modelos com 

corpo em PVDF. Em alguns casos de culturas em substratos é obrigatório 
corrigir o pH da água de forma contínua: modelos especiais podem ser 

recomendados acima de 10% em peso de ácido da  solução mãe.

Para maior precisão, entre em contato conosco.

Vantagens
► Redução do uso de insumos.

► Dosagem precisa, homogênea e contínua.

► Adaptado aos produtos de novas 
gerações: óleos, molhantes, biológicos, etc.  

► Capacidade de dosagem de 0,03 a 25%.

► Kit móvel.

► Economia de água, produtos e mão de 
obra.

1  Tratamento seletivo
2  Fertilização seletiva
3  Fertilização 
4  Purificação do sistema
5  Acidificação
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D20GL
Vazão de água: 1 000 a 20 000 l/h

Pressão de água: 0.12 a 10 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Vazão de água: 500 a 8 000 l/h

Pressão de água: 0.15 a 8 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Vazão de água: 8 000 a 30 000 l/h

Pressão de água: 0.5 a 6 bar

Dosagem: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

D3PVDF
Vazão de água: 10 a 3 000 l/h

Pressão de água: 0.3 a 6 bar

Dosagem: 0.03 a 0.3% D3RE3000

0.2 a 2%
D3RE2 
GREENSPRAY

Melhor segurança 
durante a aplicação

Funciona sem 
pressão de água

Modelos recomendados:
A vazão  principal e o volume diário de água a ser tratada 
determinam a escolha da gama:
Existem diversas opções para produtos especiais : entre 
em contato conosco.

D3GL
Vazão de água: 10 a 3 000 l/h

Pressão de água: 0.3 a 6 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D3GL2
0.5 a 5% D3GL5
1 a 10% D3GL10

Recomendações 

Os dosadores instalados no nível da unidade de condicionamento 

da exploração hortícula ou na rede de água dos pontos de venda 

garantem a conservação de flores de corte e combatem as 
bactérias, bem como o mau cheiro.  Pode ser necessário ter mais bombas para 

injetar diferentes insumos, nesse caso, lembre-se de verificar a compatibilidade 
dos produtos entre eles. Para evitar o entupimento da sua válvula de aspiração, 

deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre a parte inferior do filtro de aspiração 
e o fundo do tanque: Adapte o comprimento do tubo de aspiração à sua 

instalação. Água não filtrada compromete o bom funcionamento da instalação. 
É recomendável colocar um filtro (300 μ) antes do dosador para garantir maior 
durabilidade e precisão da dosagem.

Seleção do dosador

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa mínima 

e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja obter. 

Por exemplo:

• Se tiver áreas de irrigação de 9 a 22 m³/h e quiser injetar uma solução 

de 0,5% de fertilizantes, você pode escolher um dosador D20GL2 ou um 

dosador D30GL02. 
• Se injetar uma solução ácida ou um tratamento, há opções de modelos com 

corpo em PVDF. Em alguns casos de culturas em substratos é obrigatório 
corrigir o pH da água de forma contínua: modelos especiais podem ser 

recomendados acima de 10% em peso de ácido da  solução mãe.

Para maior precisão, entre em contato conosco.
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Funciona com a 
pressão e a vazão 
da água

Otimiza a entrada dos 
insumos por meio da 
rede de microirrigação

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES   EM GRANDES CULTURAS
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Precisão das 
dosagens

Adapta-se a todos os 
sistemas de irrigação

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES   EM GRANDES CULTURAS

GRANDES CULTURAS

A DOSATRON responde às suas necessidades

Fornecimentos precisos, tratamentos, acidificação ◄ 
Campos abertos ◄

Gotejamento, aspersão, pivôs, enroladores de irrigação ◄
Vazão de água de 10 a 30 000 l/h ◄

Pressão da água no sistema de 0.12 a 10 bar ◄

OTIMIZAR A PRODUÇÃO E 
GERENCIAR O SEU AMBIENTE   

A busca de novas tecnologias e suas 
aplicações permitem atender às crescentes 
necessidades globais. 

É preciso garantir uma boa qualidade sanitária 
para obter a maturidade adequada durante 
toda a safra.

Produzir de forma racional para obter os 
melhores retornos possíveis, ao mesmo 
tempo em que gerenciamos com eficácia o 
patrimônio agrícola.
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Fácil manutenção Funciona com a pressão 
da água- Sem eletricidade

GOTEJAMENTO, ASPERSÃO, PIVÔS, ENROLADORES   DE IRRIGAÇÃO

1

2

4

 Instalação para culturas de campos abertos

Recomendações 

Ao usar suas bombas de pulverização ou semeadoras, verifique 
a compatibilidade dos produtos: pode ser necessário ter mais 

bombas para injetar diferentes insumos.  Diferentes opções de montagem 

podem ser propostas de acordo com o seu equipamento.  Obrigado por nos 

consultar.  Água não filtrada compromete o bom funcionamento da instalação. 
É recomendável colocar um filtro (300 μ) antes  do dosador para garantir maior 
durabilidade e precisão da dosagem.  

Para evitar o entupimento da sua válvula de aspiração, deixe um espaço de pelo 

menos 10 cm entre a parte inferior do filtro de aspiração  e o fundo do tanque: 
adapte o comprimento do tubo de aspiração à sua instalação.  Verifique o nível 
de viscosidade indicado na Folha de Dados de Segurança (FDS) dos produtos. 

Seleção do dosador 

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa 

mínima e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja 

obter. 

Por exemplo:

• Se tiver áreas de irrigação de 9 a 22 m³/h e quiser injetar uma solução 

de 0.5% de fertilizantes, você pode escolher um dosador D20GL2 ou um 

dosador D30GL02. • Se injetar uma solução ácida ou um tratamento, há 
opções de modelos com corpos em PVDF.

Para maior precisão, entre em contato conosco.

Vantagens
► Otimiza o uso de insumos.

► Melhora a produção em qualidade e 
quantidade.

► Compatível com diferentes produtos.

► Precisão das dosagens.

1  Fertilização/tratamentos
2  Fertilização/fumigação
3  Fertilização/tratamentos/fumigação
4  Fertilização/tratamentos
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Modelos recomendados:
A vazão  principal e o volume diário de água a ser tratada 
determinam a escolha da gama:
Existem diversas opções para produtos especiais : entre 
em contato conosco.

D20GL
Vazão de água: 1 000 a 20 000 l/h

Pressão de água: 0.12 a 10 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Vazão de água: 500 a 8 000 l/h

Pressão de água: 0.15 a 8 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Vazão de água: 8 000 a 30 000 l/h

Pressão de água: 0.5 a 6 bar

Dosagem: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

Melhora a produção e 
a qualidade das safras

Protege o 
meio ambiente

GOTEJAMENTO, ASPERSÃO, PIVÔS, ENROLADORES   DE IRRIGAÇÃO

3

Recomendações 

Ao usar suas bombas de pulverização ou semeadoras, verifique 
a compatibilidade dos produtos: pode ser necessário ter mais 

bombas para injetar diferentes insumos.  Diferentes opções de montagem 

podem ser propostas de acordo com o seu equipamento.  Obrigado por nos 

consultar.  Água não filtrada compromete o bom funcionamento da instalação. 
É recomendável colocar um filtro (300 μ) antes  do dosador para garantir maior 
durabilidade e precisão da dosagem.  

Para evitar o entupimento da sua válvula de aspiração, deixe um espaço de pelo 

menos 10 cm entre a parte inferior do filtro de aspiração  e o fundo do tanque: 
adapte o comprimento do tubo de aspiração à sua instalação.  Verifique o nível 
de viscosidade indicado na Folha de Dados de Segurança (FDS) dos produtos. 

Seleção do dosador 

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa 

mínima e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja 

obter. 

Por exemplo:

• Se tiver áreas de irrigação de 9 a 22 m³/h e quiser injetar uma solução 

de 0.5% de fertilizantes, você pode escolher um dosador D20GL2 ou um 

dosador D30GL02. • Se injetar uma solução ácida ou um tratamento, há 
opções de modelos com corpos em PVDF.

Para maior precisão, entre em contato conosco.
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Funciona com a 
pressão de água

Otimiza a rede de 
irrigação

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES   DE ESPAÇOS VERDES
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Reduz os custos 
de manutenção

Respeita o 
meio ambiente

UMA SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES   DE ESPAÇOS VERDES

ESPAÇOS VERDES

A DOSATRON responde às suas necessidades

Nutrição, tratamentos, tratamento ervas-daninhas ◄ 
Espaços verdes, campos esportivos, muros e telhados verdes ◄

Gotejamento, irrigação automática integrada ◄
Pressão da água no sistema de 0.12 a 10 bar ◄

FLORAÇÃO E QUALIDADE 
AMBIENTAL 

O bem-estar do ser humano passa por um re-
torno à natureza,

O desafio é de conciliar qualidade e vitalidade 
das plantas por meio de uma nutrição adapta-
da com irrigação e tratamentos fitofarmacêuti-
cos razoáveis. 

Da floração dos centros urbanos aos 
muros e paredes verdes, passando por 
parques desportivos, a DOSATRON 
fornece soluções personalizadas.
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4

Amplia capacidade 
de dosagem de 
0.03% a 25% 

Funciona com a pressão 
de água - Sem eletricidade 

Taxa de injeção 
fácil de ajustar

GOTEJAMENTO, IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA INTEGRADA

 Instalação para espaços verdes e zonas urbanas

Vantagens
► Otimiza o uso de insumos.

► Melhora a abordagem ecológica.

► Preserva a qualidade das plantações.

► Adaptável a todos os sistemas de rega.

► Dosagens precisas adequadas às 
necessidades das plantas.

Recomendações

Para as operações contra ervas-daninhas e tratamentos 

fitofarmacêuticos, há uma linha de dosadores específicos em 
PVDF.  Em máquinas de pulverização, com jato com detecção infravermelho, 
há dosadores apropriados para baixas vazões.  Verifique o nível de viscosidade 
indicada na Folha de Dados de Segurança (FDS) dos seus produtos.  Água não 
filtrada compromete o bom funcionamento da sua instalação. É recomendável 
colocar um filtro (300 μ) antes do dosador para garantir uma maior durabilidade 
e precisão da dosagem.   Pode ser necessário ter mais bombas para injetar 

diferentes insumos, e, nesse caso,  lembre-se de verificar a compatibilidade 
mútua de seus produtos.  Para evitar o entupimento sua válvula de aspiração, 

deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre a parte inferior do filtro de 
aspiração e o fundo do seu tanque: adapte o comprimento do tubo de aspiração 

à sua instalação.  

Ao utilizar um pulverizador montado, ou em fertilização com tanque, respeite as 

características próprias dos dosadores: vazão,  pressão, tipo de montagem. 

Seleção do dosador

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa 

mínima e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja 

obter. 

Por exemplo:

• Se tiver áreas de irrigação automáticas de 2 a 6 m³/h e quiser injetar uma 

solução de 1% de fertilizantes, você poderá escolher um dosador da gama 

D25GL, D3GL ou D8GL.

Para maior precisão, entre em contato conosco.

1  Tratamento
2  Fertilização
3  Fertilização
4  Acidificação
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2

Modelos recomendados:
A vazão  principal e o volume diário de água a ser tratada 
determinam a escolha da gama:
Existem diversas opções para produtos especiais : entre 
em contato conosco.

D20GL
Vazão de água: 1 000 a 20 000 l/h

Pressão de água: 0.12 a 10 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D20GL2

D8GL
Vazão de água: 500 a 8 000 l/h

Pressão de água: 0.15 a 8 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D8GL2

D30GL
Vazão de água: 8 000 a 30 000 l/h

Pressão de água: 0.5 a 6 bar

Dosagem: 0.02 a 0.2% D30GL02
0.1 a 1% D30GL1

D3GL
Vazão de água: 10 a 3 000 l/h

Pressão de água: 0.3 a 6 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D3GL2
0.5 a 5% D3GL5
1 a 10% D3GL10

Amplia capacidade 
de dosagem de 
0.03% a 25% 

De acordo com 
as boas práticas 
ambientais

D25GL
Vazão de água: 10 a 2 500 l/h

Pressão de água: 0.3 a 6 bar

Dosagem: 0.2 a 2% D25GL2
0.2 Fixo D25FL02

Recomendações

Para as operações contra ervas-daninhas e tratamentos 

fitofarmacêuticos, há uma linha de dosadores específicos em 
PVDF.  Em máquinas de pulverização, com jato com detecção infravermelho, 
há dosadores apropriados para baixas vazões.  Verifique o nível de viscosidade 
indicada na Folha de Dados de Segurança (FDS) dos seus produtos.  Água não 
filtrada compromete o bom funcionamento da sua instalação. É recomendável 
colocar um filtro (300 μ) antes do dosador para garantir uma maior durabilidade 
e precisão da dosagem.   Pode ser necessário ter mais bombas para injetar 

diferentes insumos, e, nesse caso,  lembre-se de verificar a compatibilidade 
mútua de seus produtos.  Para evitar o entupimento sua válvula de aspiração, 

deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre a parte inferior do filtro de 
aspiração e o fundo do seu tanque: adapte o comprimento do tubo de aspiração 

à sua instalação.  

Ao utilizar um pulverizador montado, ou em fertilização com tanque, respeite as 

características próprias dos dosadores: vazão,  pressão, tipo de montagem. 

Seleção do dosador

Para determinar qual o melhor dosador para a instalação, considere a taxa 

mínima e a taxa máxima da vazão, bem como a taxa de injeção que deseja 

obter. 

Por exemplo:

• Se tiver áreas de irrigação automáticas de 2 a 6 m³/h e quiser injetar uma 

solução de 1% de fertilizantes, você poderá escolher um dosador da gama 

D25GL, D3GL ou D8GL.

Para maior precisão, entre em contato conosco.
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Funciona com a 
pressão da água, 
Sem eletricidade.

INSTALAÇÃO EM BYPASS TOTAL OU EM INSTALAÇÃO   DESCENTRALIZADA

 Princípio de uma instalação com bypass total 
(automatizada ou não)

BA

 1
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 8  9 10

11 12

 Princípio de uma instalação descentralizada   
(automatizado ou não) 

1  Filtro de areia
 2  Filtro de 300 mícrons
3  Misturadores

4  Eléctro-válvulas

5  Programador

6  Válvula anti-retorno

 7  Filtro de 80 a 130 mícrons
8  Eléctro-válvulas de setor

9  Limitadores de pressão

10  Gotejamento 

11  Tanque de solução matriz A

12  Tanque de solução matriz B

1  Filtro de areia
 2  Filtro de 300 mícrons
3  Misturadores

4  Eléctro-válvulas

5  Programador

6  Válvula anti-retorno

 7  Filtra de 80 a 130 mícrons
8  Eléctro-válvulas de setor

9  Limitadores de pressão

10  Gotejamento

11  Tanque de solução mãe

12  Bomba de pulverização

13  Cintas de rega
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INSTALAÇÃO EM BYPASS TOTAL OU EM INSTALAÇÃO   DESCENTRALIZADA

A escolha do dosador

Essencialmente, as necessidades de vazão mínima, 
máxima e a dosagem desejada, irão determinar a 
escolha do dosador.

Válvulas 
manuais

Válvula  
anti-retorno

1º setor:  
3.000 gotejadores de 2 l/h

2º setor:  
4.500 gotejadores de 2 l/h

3º setor:  
3.500 gotejadores de 2 l/h

   

1 - Cálculo da necessidade de vazão de irrigação

● Vazão mínima de irrigação: 
Multiplique o número de gotejadores (ou aspersores) do menor setor 
de irrigação pela vazão unitária.
3000 x 2 l/h = 6000 l/h ou 6 m3/h

● Vazão máxima de irrigação:
Multiplique o número de gotejadores (ou aspersores) do major setor 
de irrigação pela vazão unitária.
4500 x 2 l/h = 9000 l/h o 9 m3/h 
Ou multiplique pelo número de gotejadores (ou aspersores) de todos 
os setores de irrigação pela vazão unitária. 
3000 + 4500 + 3500 = 11000 x 2 l/h = 22000 l/h o 22 m3/h

2 - Escolha do dosador

Sua vazão mínima deve ser igual ou inferior à necessidade de vazão 
de irrigação do menor setor.

Exemplo setor 1: 6 m3/h

Possibilidades:  D8GL da 500 l/h a 8 m3/h 
D20GL da 1m3/h a 20 m3/h

Sua vazão máxima, duas possibilidades:

Em de caso de fertirrigação setor por setor, a necessidade é a vazão 
do maior setor de irrigação, ou seja, o setor 2 de 9 m³/h.

O dosador exigido é o D20GL de 1 m³/h a 20 m³/h.

Em caso de fertirrigação simultânea de todos os setores, a 
necessidade é a soma das vazões, por exemplo 22 m³/h.

O dosador exigido é o D30GL de 8 m³/h a 30 m³/h.

Nota: para aumentar a vida útil, é sempre melhor escolher um 
dosador com uma faixa de vazão máxima acima da necessidade 
da  vazão de irrigação. 

NOTAS 
TÉCNICAS

Recomendações   

Dependendo da qualidade da água, instale um filtro de 
300 μ no máximo antes do dosador . Nunca aspire duas 
soluções diferentes, colocando um T na aspiração do 

dosador. Para montagens em paralelo,  somente um recipiente de solução 

mãe deve alimentar os diferentes dosadores. Adapte sempre o comprimento 

da aspiração à sua instalação, deixando um espaço de, no mínimo, 10 cm 

entre o fundo do recipiente e o filtro de aspiração, O nível no recipiente da 
solução mãe nunca deve estar mais alto do que o dosador (cuidado com 

os riscos de sifão). Dê preferência a montagens em bypass que permitem 

iniciar a irrigação, e, logo,  quando a instalação está cheia de água,  ativar a 

fertilização.  A instalação e utilização na rede de água potável deve cumprir 

as normas e leis em vigor no país. No caso de um dosador alimentar vários 

setores, acione as válvulas elétricas (com abertura e fechamento lento) 

de forma simultânea: fechamento de um setor e abertura do seguinte ao 

mesmo tempo. A lubrificação do motor da bomba é à água, nunca lubrifique 
o motor.  Para uma dosagem de ácido ou um produto corrosivo, é preferível 

deslocar o recipiente da solução mãe em relação ao dosador.

Concentração final em gramas / litro

0.5 0.75 1 1,25 1,50 1,75 2 2,5 3 4 5

0.2 250 Peso de fertilizantes (em g)  
a ser colocado no recipiente  

e completado com água (para 1 l)
0.4 125 188 250
0.6 83 125 167 208
0.8 63 94 125 156 188 219
1,0 50 75 100 125 150 175 200 250
1,2 42 63 83 104 125 146 167 208 250
1,4 36 54 71 89 107 125 143 179 214
1,6 31 47 63 78 94 109 125 156 188 250
1,8 28 42 56 70 83 97 111 139 167 222
2,0 25 38 50 63 75 88 100 125 150 200 250

A
ju
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e 

%
1

2

  Princípio de 
preparação de 
solução mãe    
a partir de fertilizantes 
solúveis  

N.B.: Este exemplo de preparação 
de solução é fornecido a título 
informativo, não constituindo 
compromisso contratual.  Para 
mais detalhes, consulte o seu 
fornecedor habitual de produtos.

1 2

3

Solução Concentração3
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Este documento não constitui compromisso contratual sendo disponibilizado somente a 
título informativo. A DOSATRON INTERNATIONAL SAS reserva-se o direito de modificar 
seus aparelhos em qualquer momento. © DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE
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e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com
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