PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
2.- XARXA DE REG.
2.1 . MATERIALS
-

Arquetes prefabricades de formigó amb tapa de fundició i tancament amb clau Allen.
Col·lector de reg amb accessoris de llautó.
Col·lectors de reg per degoteig amb filtre d’anelles Arkal i regulador de pressió alt cabal.
Electrovàlvules Hunter o Rainbird 100DV.
Solenoides Hunter Lacht o Rainbird Latch TBOS compacte.
Caixa de connexió marca Rainbird d’1, 2 o 4 estacions, amb consola de programació
TBOS II.
Canonada de polietilè, d’alta/baixa densitat segons s’especifica en el proper apartat, de
pressió nominal 10 atm. i apta per a ús alimentari.
Connexions de PE a pressió, roscades. En diàmetres superiors a 63 mm; es realitzarà
soldadura per electrofusió.
Tub de degoter integrat autocompensant de 2,3 litres/hora, marca Tech-line, per tal de
garantir la seva durabilitat. Tes, unions i colzes de Tech-line. Vàlvules de rentat dins
arquetes de plàstic.
Els emissors de reg seran en la seva totalitat marca Hunter (aspersors) i marca Raindbird (difusors), i seran de diferents models segons la mida de la finca i cabal. En termes
generals, i segons necessitats, utilitzarem el següent material:

Difusors, amb tuberes intercambiables (boquilles SRSintercanviables): per a distàncies molt
curtes (0,5-3 metres). Difusors Rain-bird 1802 amb tuberes corresponents.
Difusors Raind-bird 1802 amb tuberes corresponents.
Aspersors PGM PGJ: per a distàncies curtes i poc cabal.
Aspersors PGP: per a distàncies mitges i cabal normal.
En cas de grans superfícies, utilitzarem altres models.
-

Protectors antivandàlics: en tots els casos, i per a protegir els emissors de reg,
s’instal·laran protectors antivandàlics de formigó armat, en forma de flor.

2.2 . OPERACIONS




Les rases per a la col·locació de les canonades han de tenir una fondària de 40 cm. El
fons de la rasa ha d’estar anivellat per tal de que la canonada es recolzi en tota la seva
llargada. En cas de que s’hagi d’interrompre l’operació de col·locació de canonades, es
taparan els extrems lliures per tal d’impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys.
En el moment d’instal·lar els accessoris per a unió de canonades o amb altres
elements de reg, es posaran els necessaris, evitant aglomeracions inútils de material.
Que no passi cap altre instal·lació de llum o similar per la mateixa línia d’escocell.
Quan sigui necessari travessar amb una canonada zones pavimentades, caldrà que es
faci per l’interior d’una canalització de material rígid de diàmetre superior al de la
canonada.
En la primera posada en funcionament d’un sistema de reg automàtic, s’assegurarà:

-

L’orientació
Cobertura
Pluviometria necessària de tots els emissors
Absència de brutícia en l’interior d’aspersors, difusors o tuberes
La total verticalitat dels aspersors i difusors
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-

D'estanquitat de les canonades amb degoters integrats



La xarxa hidràulica secundària es realitzarà amb PE de diàmetre entre 32-75 d’alta
densitat, de 10 atm. de pressió i d’ús alimentari. Les connexions que s’hagin de realitzar
d’aquest xarxa es faran amb fittings de material plàstic.
Les canonades d’emissió de la xarxa terciària seran de PE de diàmetre 20-63, de
baixa densitat, de 10 atmosferes de pressió, amb connectors de plàstic.
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