
Válvula de Limpeza de Final de Linha
VALVULA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA 
PARA UMA EFICIENTE MANUTENÇÃO 
DAS LINHAS DE TUBOGOTEJADORES.

• Para irrigação por gotejamento superficial e subterrâneo.
• Lava automaticamente a linha de gotejadores ao início de cada 
  irrigação.
• Eficaz para manutenção do sistema, mantendo uma ótima 
qualidade de água.

• Economia com mão de obra.

• Robusto, de estrutura simples e sem partes metálicas.
• Materiais de alta qualidade e resistentes a produtos químicos.
• Maiores passagens de água para o máximo de confiabilidade.
• Grande variedade de conectores integrais adequados a todos os 
  tipos de linhas de gotejo (ver tabela).
• Rosca de fixação vermelha para uma fácil identificação e inspeção.
• Fácil limpeza e manutenção.

APLICAÇÕES

• Pressão de serviço: 0,5-3,0 bar.
• Tempo de limpeza: 15-25 segundos.
• Volume de limpeza: 2-3 litros.

DADOS TÉCNICOS

MODELOS

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS
Descrição CÓDIGO

*

*

490.0001

*

*

490.0002

490.0003

490.0004

Rosca ½ NPt macho

Rosca ¾ BSP macho

16mm (DI=13,9mm / espessura
parede 0,9-1,2mm) ranhura c/ clip   

Conexão dentada 17 mm (para espessura de 
parede: 0,9-1,2 mm, diâmetro entrada:14,4/14,6)*

Conexão dentada 20 mm (para espessura de
parede: 0,9-1,2 mm, diâmetro entrada:18,0)*

17mm (DI=15,4-16mm / espessura
parede 10-18 mil) anel preto   

17mm (di=15,4-16mm / espessura
parede 25 mil) anel marrom   

17mm (di=15,4-16mm / espessura
parede 35 mil) anel vermelho   

* Sob consulta.
* Todas as conexões dentadas vem com uma presilha.
É altamente recomendado usá-la para assegurar a válvula de
limpeza no lugar correto. V
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Rosca de fixação

Tampa

Membrana

Corpo
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