
curvas de desempenho

Condições operacionais e 
combinações  de  boca i s  
diferentes das indicadas  
podem ocasionar danos aos 
produtos e mau funcionamento 
do sistema. Porém, caso sejam 
necessárias, deverão ser 
consultadas.

A FABRIMAR reserva-se o 
direito de alterar os produtos e 
especificações, sem aviso 
prévio.

produtos para i rr igação

sem regulador de 
pressão Exact

distribuição de água sem 
uniformidade pode ser 

causada pela ausência ou 
defeito nos  reguladores 
de pressão. Sua vida útil 
depende do número de 

horas de utilização/ano e 
da qualidade da água. 

Recomendamos a 
verificação anual da 

pressão de estabilização 
para avaliar a 

necessidade de troca.

excesso ideal deficit

com regulador de 
pressão Exact

a distribuição de água 
se mantem uniforme 

mesmo com alterações 
da posição topográfica
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Legenda:

O desempenho do regulador de pressão Exact 

Fabrimar foi confirmado pelos seguintes ensaios de 

referência:

1. Relatório de ensaio n° RPR 012-00, RPR 013-00 

e RPR 014-00 do Departamento de 

E n g e n h a r i a  R u r a l  d a  E S A L Q - U S P :

 “Determinação das curvas de desempenho do 

Regulador de Pressão Fabrimar, modelos EXACT 

20, 15 e 10 (ref.RP3-20,15 e10, 3/4”FF”)

2. Relatório de ensaio n° RPR 02-01 do 

Departamento de Engenharia Rural da 

ESALQ-USP: “Avaliação Hidráulica de 

reguladores de Pressão Fabrimar, modelo 

EXACT-20  novos  e  usados”.

3. Relatório técnico n° 3/99 da Agrológica 

FEA/UNICAMP: “Levantamento das Curvas de 

Desempenho do Regulador de Pressão 

EXACT-20, ref. RP3-20 3/4”FF”.
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