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Início > Eficiência Incomparável do MP Rotator comprovada através de incansáveis testes de laboratório e campo

Descobrir uma forma de produzir paisagens exuberantes usando a menor
quantidade de água possível é o objetivo principal da Hunter Industries ao
criar os seus produtos.
O Laboratório de Controle de Poluição Hídrica tinha um sistema de irrigação composto por 30 setores, todos utilizando bocais
tradicionais Sprays. Para propósitos de testes, um setor foi escolhido para ser substituído por bocais MP Rotator. O teste foi
idealizado para comparar a uniformidade e consumo hídrico de ambos os tipos de bocais.

O Desafio

[1]

O sistema existente equipado com bocais tradicionais Sprays foi auditado para uniformidade e taxa de precipitação usandose recipientes para captação da água espaçados uniformemente em toda a área de cobertura do setor. Os bocais foram então
trocados pelos Bocais MP Rotator de Alta Eficiência e o setor foi auditado novamente.

A Solução

[2]

A taxa de precipitação dos bocais tradicionais Sprays foi de 72 mm/h, bem acima da taxa normal de absorção do solo de 12,7
mm/h, o que pode resultar em condições de encharcamento e escorrimento superficial. A taxa de precipitação dos MP
Rotators de 13,9 mm/h foi muito mais próxima da taxa de absorção hídrica do solo reduzindo escorrimento superficial e
1

condições de nebulização.

O Desafio

[3]

Os bocais tradicionais Sprays apresentaram uma uniformidade de distribuição de 53% enquanto os MP Rotators
apresentaram uma uniformidade de distribuição acima de 71%. O incremento de desempenho dos MP Rotators resultou em
uma imediata economia de 34%. Baseado em um ano de irrigação de 35 semanas poderia resultar em uma economia hídrica
anual de 15.855 litros em apenas um único setor de irrigação.

SISTEMA MP ROTATOR VS. SISTEMA SPRAY
Sistema MP Rotator

Sistema Spray

Demanda ET:

12.7mm/semana

Demanda ET:

12.7mm/semana

Uniformidad DU:

71%

Uniformidad DU:

53%

Área Irrigada:

244 m2

Área Irrigada:

244 m2

Demanda volumen :

945 lit/semana

Demanda volumen: 945 lit/semana

Irrigação

1,330 lit/semana

Irrigação

1,786 lit/semana

Economia Hídrica/Semana: 453 litros
Semanas Irrigação /Ano: 35 semanas
Economia Hídrica Anual: 15,840 litros
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