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O uso adequado dos reguladores de pressão ajuda a manter a eficiência geral do sistema de irrigação. Os 
reguladores de pressão garantem o bom desempenho do aspersor e podem ajudar a reduzir os custos de 
energia e a economizar água. 

Os fabricantes oferecem vários modelos de reguladores de pressão para atender a várias necessidades 
de irrigação: faixas de vazão, classificação de pressão operacional, pressão máxima de entrada, tamanho 
da conexão de entrada e saída e tipo de conexão: NPT, BSPT e roscas de conexão da mangueira.

A principal função do regulador de pressão é manter o 
desempenho desejado do sistema de irrigação, controlando 
as pressões de entrada excessivas e variáveis para manter a 
pressão constante de saída.  

O QUE É UM REGULADOR 
DE PRESSÃO?

Todo sistema de irrigação sofrerá um pouco de variação de pressão o que provoca desvios 
de vazão indesejados. Os reguladores garantem a operação dos aspersores dentro de uma 
faixa específica de vazão e pressão para proporcionar o padrão de distribuição e a taxa de 
aplicação pretendidos. Sem os reguladores, o raio do jato é alterado, as taxas de aplicação não 
permanecem constantes e os números de uniformidade são drasticamente afetados. Isso pode 
afetar também a aplicação de fertilizantes, produtos químicos e nutrientes por meio do sistema 
de irrigação.

Aplicação de água sem reguladores de pressão

POR QUE  PRECISO DE UM REGULADOR 
DE PRESSÃO?

A pressão está relacionada à gravidade. É necessário mais pressão para que a água suba. Quando a água 
desce, há mais pressão disponível. 

Cada 0,7 m de desnível resultará em uma mudança de pressão de 0,07 bar.

Aplicação de água com reguladores de pressão
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O QUE GERA AS 
FLUTUAÇÕES DE PRESSÃO?
Entre as causas estão os desníveis dentro da área irrigada; 

perda de pressão nos tubos e conexões; variações quando os 

setores ligam ou desligam; mudança na demanda do sistema 

em projetos de grande porte com vários poços fornecendo água; 

e ativação de canhões de extremidade e hastes de canto em 

sistemas mecanizados.

COMO FUNCIONAM   
OS REGULADORES 
PRESSÃO?
A água viaja através da entrada do regulador por uma base fixa 

até a área de vazão crítica. Depois, a água entra em um cilindro 

oco ou uma haste de controle de vazão presa a um diafragma. 

O aumento da pressão de entrada faz com que a válvula se 

feche. A redução da pressão de entrada permite que a válvula se 

abra. A pressão de saída regulada é determinada pela força de 

compressão da mola. 

Corte do regulador de pressão

Estático 
O-ring

Controle de 
vazão
Haste

Compressão 
Equilibrada 
Mola

Tampa de
estabili-
zação

Deslizante 
Diafragma

Base fixa

O-ring 
dinâmico

Conexão de 
invólucro 
patenteada

Difusor de 
vazão
Anti- 
vibração



04 |  Uma empresa da Hunter Industries

O QUE É CURVA DE DESEMPENHO?
Todo regulador de pressão é projetado para operar com uma pressão de entrada mínima e máxima 

e uma faixa de vazão predeterminada. A curva de desempenho do regulador ilustra como será 

o funcionamento do regulador de pressão dentro da faixa de pressão e vazão de entrada do modelo. 

O eixo Y indica a pressão de saída e o eixo X indica a pressão de entrada.

PSR-2
4,41 bar

(3,45 bar

2,76 bar

2,07 bar

1,38 bar

0,69 bar

0,69 bar 1,38 bar 2,07 bar 2,76 bar 3,45 bar 4,41 bar 4,83 bar 5,52 bar 6,21 bar 6,90 bar 7,58 bar 8,27 bar 8,96 bar 9,65 bar^ SAÍDA
ENTRADA >

114 L/hr

3407 L/hr

3,45 bar

2,76 bar

2,07 bar

2,41 bar

1,72 bar

1,38 bar

1,03 bar

15 psi (1,03 bar)

0,69 bar

0,41 bar

MÁX 8,96 bar

MÁX 8,27 bar

MÁX 7,93 bar

MÁX 7,58 bar

MÁX 7,24 bar

MÁX 6,89 bar

MÁX 6,55 bar

MÁX 6,20 bar

MÁX 5,51 bar

COMO SELECIONAR O REGULADOR DE PRESSÃO?
Quando for selecionar o regulador de pressão adequado para um sistema de irrigação, há vários fatores a serem 

levados em consideração. Entre eles a faixa de variação na pressão de entrada, a pressão de saída necessária e a 

variação permitida.

Outros fatores: 

• A taxa máxima de vazão necessária e a variação esperada

•  Quaisquer restrições de tamanho e referentes à conexão de entrada/saída 

• Quaisquer necessidades específicas da aplicação, tais como as referentes 
à água residual ou das instalações de mineração.

Lembre-se de que, em muitos casos, o software do projeto de irrigação, como o 
Senninger SennPaq ou os programas WinSIPP informarão automaticamente que 
tipo de regulador de pressão você precisa.

Na tabela acima, a faixa azul do modelo de 2,07 bar indica o desempenho em várias vazões. Na vazão mais baixa (114 L/hr), o 
regulador manterá a pressão de saída real ligeiramente superior a 2,07 bar.  Na vazão mais alta (3407 L/hr), a pressão real de 
saída é ligeiramente inferior a 2,07 bar. 

(Rogers, Shaw, Pragada, & Alam, 2010)
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COMO A PRESSÃO AFETA A VAZÃO?
A pressão de operação do sistema de irrigação sempre afeta a taxa de vazão — Q = K√P.

A regulagem da pressão é especialmente importante em sistemas de baixa pressão, onde 

uma ligeira variação de pressão pode afetar muito a taxa de aplicação. 

Lembre-se de que basta uma mudança de pressão de ~20% para gerar uma variação de 

vazão de ~10%. Quanto mais baixa for a pressão do projeto de um aspersor, mais importante 

será o controle da pressão para manter a vazão do projeto.

MUDANÇA 
DE PRESSÃO

PRESSÃO DE PROJETO
0,41 
bar

0,69 
bar

1,03 
bar

1,38 
bar

2,07 
bar

2,76 
bar

3,45 
bar

0,069 bar 16,7 10,0 6,7 5,0 3,3 2,5 2,0

0,138 bar 33,3 20,0 13,3 10,0 6,7 5,0 4,0

0,207 bar 50,0 30,0 20,0 15,0 10,0 7,5 6,0

0,276 bar 66,7 40,0 26,7 20,0 13,3 10,0 8,0

0,345 bar 83,3 50,0 33,3 25,0 16,7 12,5 10,0

0,414 bar 100,0 60,0 40,0 30,0 20,0 15,0 12,0

0,483 bar N/D 70,0 46,7 35,0 23,3 17,5 14,0

0,552 bar N/D 80,0 53,3 40,0 26,7 20,0 16,0

Porcentagem de variação de pressão (%)

Recomendamos o uso de reguladores de pressão se a pressão for de 20% 
e/ou a variação de vazão for de 10%. Quanto menor a pressão de projeto 
do sistema, mais importante será o controle preciso da pressão.

0,69 bar
PRESSÃO DE 
PROJETO

–0,14 bar
20% 
VARIAÇÃO 
DE PRESSÃO

+0,14 bar
20% 
VARIAÇÃO 
DE PRESSÃO

1136 L/hr 
VAZÃO DE 
PROJETO

–10% DE 
MUDANÇA 
DE VAZÃO
1022 L/hr

+10% DE 
MUDANÇA 
DE VAZÃO
1249 L/hr

Pressão de projeto de 0,69 bar

CHAVE: Poucarega

 Regaexcessiva

Acima à esquerda: uma variação de pressão 
de 0,14 bar em um aspersor projetado para 
funcionar a 0,69 bar equivale a uma variação 
de pressão de 20%. Isso altera a vazão em 
10%. Da mesma forma, um aspersor projetado 
para operar a 1136 L/hr sofrerá variação de 113 
L/hr; proporcionando 1022 L/hr se a pressão 
diminuir e 1249 L/hr se a pressão aumentar.

2,76 bar
PRESSÃO DE 
PROJETO

 –0,14 bar
5% 
VARIAÇÃO 
DE PRESSÃO

+0,14 bar
5% 
VARIAÇÃO 
DE PRESSÃO

1136 L/hr 
VAZÃO DO 
PROJETO

–2,5% DE 
MUDANÇA 
DE VAZÃO
1108 L/hr

+2,5% DE 
MUDANÇA 
DE VAZÃO 
1165 L/hr

Pressão de projeto de 2,76 bar

Acima à direita: no aspersor projetado 
para operar a 2,76 bar, a mesma variação 
de 0,14 bar resultará em uma variação 
de pressão de apenas 5%. Nesse caso, 
a variação na vazão será equivalente a 
uma mudança de 2,5%, o que é menos de 
um décimo de galão por minuto. Assim, a 
vazão oscilará entre 1108 L/hr e 1165 L/hr.
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COMO INSTALAR O REGULADOR DE PRESSÃO
Os reguladores de pressão devem ser instalados sempre a jusante de 

todas as válvulas de fechamento na direção correta. Todo modelo contém 

uma seta indicativa na lateral que indica a direção do fluxo. Essa seta deve 

apontar a jusante, na direção dos aspersores e emissores.

A perda de atrito hidráulico é o que faz o regulador de pressão funcionar. 

Para compensar o atrito dentro do dispositivo, a recomendação é garantir 

que a pressão de entrada seja de 0,34 bar maior do que a taxa de psi 

predefinida do regulador.

Todo regulador de pressão é projetado com uma pressão nominal máxima, 

normalmente de 5,51 bar acima da pressão nominal projetada para o 

modelo. A operação fora dessas recomendações afetará o desempenho do 

regulador e poderá causar falha prematura.

OPERAÇÃO 
PREDEFINIDA 

PRESSÃO

MÁXIMO 
ENTRADA 
PRESSÃO

0,41 bar 5,51 bar

0,69 bar 6,20 bar

0,83 bar 6,20 bar

1,03 bar 6,55 bar

1,38 bar 6,89 bar

1,72 bar 7,24 bar

2,07 bar 7,58 bar

2,41 bar 7,93 bar

2,76 bar 8,27 bar

3,45 bar 8,96 bar

Instalações de conjunto fixo em campo —

• Os reguladores geralmente são instalados no início da parte lateral.

• Embora, com base no projeto, o regulador possa ser usado para gerenciar a pressão de várias laterais.

• Para determinadas instalações pode ser necessário um regulador de pressão para cada aspersor.

• Em cenários de alta vazão, recomendamos utilizar um modelo para alta vazão. 
 Embora seja possível utilizar vários reguladores no coletor para atender a necessidades específicas referentes 
à vazão.

•  As instalações de controle do temporizador empregam os reguladores após a válvula de controle, seja para 
várias unidades ou dentro da caixa de válvulas.

Sistemas mecanizados —

•  Normalmente os reguladores de pressão são instalados imediatamente antes do aspersor.

•  Alguns preferem instalar o regulador de pressão na saída ou na entrada do pescoço de ganso. O aumento da 
pressão ou da altura entre o regulador e o aspersor deve ser uma consideração de projeto.

Os usuários devem verificar os reguladores de pressão pelo menos 

uma vez a cada três anos. O teste dos reguladores de pressão é feito 

com a instalação de um manômetro de alta qualidade em cada lado do 

regulador. 

O manômetro no lado da entrada garante pressão suficiente para 

o funcionamento do regulador. Lembre-se de que a pressão de 

entrada deve estar pelo menos 0,34 bar acima da pressão nominal 

do regulador para que o regulador funcione. O manômetro no lado 

da saída (após o regulador) deve corresponder à pressão predefinida 

impressa no dispositivo, permitindo uma ligeira variação devido à 

vazão.

Se o seu fornecedor de produtos de 
irrigação tiver um dispositivo de testes 
de regulagem, você poderá também 
verificar as leituras em outro regulador 
de pressão que corresponda ao 
modelo que você estiver testando.

COMO TESTAR OS REGULADORES DE PRESSÃO
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Os reguladores de filtros completos da Senninger ajudam a impedir o 

entupimento dos bocais pequenos nos primeiros vãos do pivô central. Essa 

solução integra a filtragem e a regulagem da pressão em um único produto para 

proporcionar economia e conveniência e ajudar a garantir o desempenho ideal do 

sistema. Ela combina a confiabilidade dos reguladores de pressão preto e branco 

da Senninger com a opção de modelos de tela com base no tamanho do bocal 

para ajudar a manter o seu sistema de irrigação operando com eficiência. Três 

modelos de pressão de 0,41 - 0,69 e 1,03 bar cobrem a faixa de pressão da maioria 

dos aspersores de baixa pressão.

Os produtores podem acessar com facilidade as telas de filtragem com um único 

toque no parafuso castelo. Não há necessidade de utilizar ferramentas, tampouco 

de desmontar os componentes de irrigação. As telas de malha de aço inoxidável 

para reposição vêm com vedações de borracha com marcação a cores para 

identificar prontamente o tamanho da malha.

TELAS DE MALHA PARA SUBSTITUIÇÃO

Número de peça Descrição

FPSR220SCREEN Filtro PSR2, tela de malha 
20, anéis pretos N.º 13 – 23

FPSR230SCREEN Filtro PSR2, tela de malha 
30, anéis verdes N.º 6 – 12.5

FPSR240SCREEN Filtro PSR2, tela de malha 
40, anéis cinzas N.º 2 – 5.5

O QUE SÃO OS REGULADORES DE FILTROS
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QUANTO  TEMPO DURAM 
OS REGULADORES DE PRESSÃO?
Embora os reguladores possam durar anos, o grau de regulagem vai mudar ao longo do tempo à medida que 

as peças internas começarem a sofrer desgastes. As condições sob as quais os reguladores de pressão operam 

afetam a vida útil. Vários fatores contribuem para o desgaste do regulador de pressão, incluindo a baixa qualidade 

da água, produtos químicos não lavados no sistema, materiais abrasivos na água e operação prolongada. Planeje 

a verificação anual ou a cada 2000 horas, o que ocorrer primeiro. Qualquer grande variação provocará perda 

de eficiência e de receita no longo prazo. A 10 mil horas é necessário rever os parâmetros do projeto original do 

sistema, conduzir verificações aleatórias em dois ou mais aspersores por vão e ver se há alguma variação em 

relação às especificações originais.

Entrada e saída de reguladores 
de pressão desgastados.

Pode ser difícil identificar visualmente reguladores de pressão defeituosos. 

No entanto, alguns emitem água pelas laterais do regulador quando há 

falhas em sua estrutura, o que costuma acontecer porque o regulador 

foi instalado antes de uma válvula de fechamento. Às vezes, produzem 

também um som agudo. 

Regulador defeituosos podem gerar pressão de aspersão excessivamente 

alta. Aspersores que estiverem emitindo spray mais fino ou apresentando 

velocidade de rotação mais rápida em relação aos aspersores adjacentes 

pode indicar que o regulador está operando acima de sua classificação 

nominal. Se operarem abaixo de sua classificação nominal, os aspersores 

produzirão gotas maiores e velocidade de rotação mais lenta, bem como 

menor diâmetro imerso.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINAIS DE DESGASTE?
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APLICATIVO DA SennREG
O aplicativo SennREG é uma ferramenta útil para você levar para o campo e 

verificar o desempenho do regulador de pressão. Ele indica a relação que a pressão 

tem sobre o fluxo em unidades imperiais ou métricas. Com alguns poucos cliques, 

você saberá exatamente o que esperar do seu regulador de pressão: desde qual 

deve ser a pressão de saída até quando você deve começar pensar na substituição.

•  Selecione o modelo do seu regulador de pressão da Senninger e a pressão 
de saída desejada. É importante ter pelo menos 0,34 bar acima da pressão 
regulada disponível para o regulador selecionado. 

• Selecione o número do bocal UP3 instalado atualmente no aspersor.  

• Insira a vazão esperada em formato numérico.  

• Informe a pressão geral do sistema.  

Teste o regulador de pressão para ver a pressão de saída. No aplicativo SennReg, 
substitua a pressão de saída pela pressão real e veja os resultados no gráfico. Se 

a linha ficar dentro da área verde, o regulador de pressão funcionará conforme 

o esperado. Se estiver dentro da área amarela, tenha cautela e monitore o 

desempenho do sistema. Se ficar dentro da área vermelha, é hora de substituir os 

reguladores de pressão.

O QUE  É VÁLVULA LIMITADORA PARA 
REGULAGEM DE PRESSÃO?
As válvulas limitadoras para regulagem de pressão são usadas onde há uma válvula de fechamento a jusante. Elas 

costumam ser usadas para limitar a pressão que vai para vários setores a jusante, cada uma com a sua própria 

válvula de fechamento. Quando essa válvula de fechamento é fechada, a passagem de fluxo da haste da válvula 

limitadora (controle de vazão) fecha e veda para limitar a pressão de saída a apenas 0,69 a 1,03 bar acima de sua 

pressão de regulagem normal. Isso ajuda a proteger os componentes a jusante contra possíveis danos devido à alta 

pressão estática da água a montante.    

■Baixe o aplicativo 
para dispositivos 
Apple ou Android na 
loja de aplicativos.

Os reguladores de pressão padrão não devem ser usados onde houver uma válvula de 

fechamento a jusante. Com esses reguladores da válvula limitadora, quando a válvula de 

fechamento a jusante está fechada a haste (de controle de vazão) não consegue aplicar 

a vedação total contra a base mais rígida. A pressão de entrada alta enfim equaliza pelo 

regulador e até a válvula. Na abertura da válvula de fechamento, a ocorrência de um 

surto de alta pressão pode danificar os medidores a justante, o aspersores ou outros 

componentes do encanamento.  

As válvulas limitadoras para regulagem de pressão são concebidas para controlar a pressão 

quando NÃO há fluxo de água passando através do dispositivo. Em contrapartida, o 

regulador de pressão padrão não regula sem que haja fluxo. Ao contrário do regulador de 

pressão padrão, a válvula limitadora para regulagem de pressão pode ser instalada ANTES 

(a montante) das válvulas de fechamento.

SennREG

PSI RESULTANTE

11,4
Regulador (PSR: 10 psi) 

Pressão de saída 10

SennREG

Acima

Abaixo

Acima

Abaixo

Acima

Abaixo

% de variação de pressão

20%15%

BomBom

SubstituirSubstituir

Cuid
adoCuidado

9,1

9,7 13,1

13,7

PSI RESULTANTE

11,4
Faça a seleção 

PRESSÃO 
PSI

FLUXO 
GPM

BOCAL

REGULADOR

Máximo 90 psi

PSR: 
10 PSIMínimo 0,5

Máximo 15

SennREG

65

0,85

6
Can you slide this 
line up above the 
white line?

Can you slide this 
line up above the 
white line?

* União disponível na Senninger Irrigation

FLUXO FLUXO

Filtro

União* União*PRLV Válvula de Corte

30 PSI AT 1/2-18
PRLV

M
AX INLET

125 PSI
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MODELOS DE REGULADORES DE PRESSÃO

BAIXA VAZÃO
PRLG

ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO
Faixa de vazão 114 – 1590 L/hr

Pressão de operação 
predefinida 0,69 – 2,76 bar

Pressão máxima de entrada* 6,20 – 8,27 bar

Tamanhos das entradas
Mangueira F de ¾", 
NPT F de ¾"

Tamanhos das saídas
Mangueira M de ¾", 
NPT M de ¾"

PRL
ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO
Faixa de vazão 114 – 1817 L/hr

Pressão de operação 
predefinida 0,41 – 2,76 bar

Pressão máxima de entrada* 5,51 – 8,27 bar

Tamanhos das entradas NPT F de ¾", 
mangueira F de ¾" F 

Tamanho da saída NPT F de ¾"

VAZÃO MÉDIA

ESPECIFICAÇÕES 
DO PRODUTO

Faixa de vazão 454 – 4542 L/hr

Pressão de operação 
predefinida 0,41 – 4,14 bar

Pressão máxima de 
entrada* 5,51 – 9,65 bar

Tamanhos das entradas NPT F de ¾", NPT F 
de 1", BSPT F de 1"

Tamanhos das saídas NPT F de ¾", NPT F 
de 1", BSPT F de 1"

PMR-MF
ESPECIFICAÇÕES 
DO PRODUTO

Faixa de vazão 114 – 3407 L/hr

Pressão de operação 
predefinida 0,41 – 3,45 bar

Pressão máxima de 
entrada* 5,51 – 8,96 bar 

Tamanho da entrada NPT F de ¾"

Tamanho da saída NPT F de ¾"

PSR™2 

POR QUE USAR OS REGULADORES DE 
PRESSÃO DA SENNINGER? 
Por reconhecer a importância de se manter a pressão correta do sistema, a Senninger apresentou os primeiros 

reguladores de pressão em linha do setor em 1966. Os reguladores de pressão preto e branco da Senninger são 

conhecidos mundialmente por sua precisão e seu desempenho confiável. 

O design e os materiais utilizados para fabricar os reguladores de pressão afetam muito a precisão. Os 

reguladores de pressão da Senninger são concebidos e construídos segundo padrões de qualidade rigorosos. 

São 100% testados sob pressão para garantir a qualidade e o desempenho antes de serem embalados e 

enviados. Os reguladores de pressão da Senninger têm garantia de dois anos para materiais, mão de obra 

e desempenho. Vários modelos foram desenvolvidos ao longo dos anos para atender a uma variedade de 

necessidades de instalação, incluindo sistemas mecanizados, viveiros, estufas e campos abertos.

ESPECIFICAÇÕES 
DO PRODUTO

Faixa de vazão  16 – 3302 L/hr

Pressão de operação 
predefinida 0,41 – 1,03 bar

Pressão máxima de 
entrada* 5,51 – 6,55 bar 

Tamanho da entrada NPT M de ¾"

Tamanho da saída NPT F de ¾"

REGULADOR DE FILTRO
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MODELOS DE REGULADORES DE PRESSÃO

VÁLVULA LIMITADORA 

Para mais informações sobre os modelos de válvulas limitadoras, consulte a página 9. 

Os reguladores de pressão, PRLV e PRXF-LV da Senninger são recomendados exclusivamente para uso externo. Sem 
certificação NSF.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Vazão máx. 4088 L/hr

Pressão de operação predefinida 0,69 – 4,14 bar

Pressão máxima de entrada 8,62 bar

Tamanhos das entradas NPT F de ¾", NPT F de 1"

Tamanhos das saídas NPT F de ¾", NPT F de 1"

PRLV

VAZÃO ALTA 

PRHF
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Faixa de vazão 2271 – 7268 L/hr

Pressão de operação predefinida 0,69 – 3,45 bar

Pressão máxima de entrada* 6,20 – 8,96 bar

Tamanhos das entradas NPT F de 1 ¼", BSPT F de 1 ¼"

Tamanhos das saídas
NPT F de 1", NPT F de 1 ¼" 
BSPT F de 1", BSPT F 1 ¼"

PRU
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Faixa de vazão 4543 – 22713 L/hr

Pressão de operação predefinida 0,69 – 4,14 bar

Pressão máxima de entrada* 6,20 – 9,65 bar

Tamanhos das entradas NPT F de 2", BSPT F de 2"

Tamanhos das saídas NPT F de 2", BSPT F de 2"

Os reguladores de pressão Senninger são recomendados exclusivamente para uso externo. Sem certificação NSF.
* A pressão de entrada máxima recomendada não deve exceder os 5,52 bar acima da pressão nominal do modelo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRO-
DUTO
Vazão máx. 17034 L/hr

Pressão de operação predefinida 1,38 – 4,14 bar

Pressão máxima de entrada 8,62 bar)

Tamanho da entrada F de 3" deslizante

Tamanho da saída F de 3" deslizante

PRXF-LV
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IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA | Uma empresa da Hunter Industries

Site senninger.com  | Atendimento ao cliente +1-407-877-5655 | 13505 Granville Ave., Clermont, FL 34711 

O compromisso da Senninger em oferecer produtos de excelência, 

suporte local e experiência técnica garante que disponibilizaremos 

as soluções de irrigação agrícola mais eficientes e confiáveis 

disponíveis no mundo atualmente. 

Steve Abernethy, Presidente da Senninger Irrigation


