Formació
Escoles Agràries

Curs pràctic de muntatge
de sistemes reg
Badalona, 28 i 29 de març de 2019

Presentació i objectius
Per poder regar els nostres jardins de manera eficient cal fer un bon disseny, escollir els millors
materials i fer una instal·lació i una regulació correctes.
L’objectiu del curs és donar a conèixer els materials i com fer la instal·lació i regulació, fent servir les
eines adequades.

Professorat
Jordi Ferrer Alemany, enginyer tècnic agrícola i paisatgista.

Realització

Inscripcions

Lloc: Finca Can Casas, Camí de la
Font de l’Amigó 75 - Badalona
Calendari: 28 i 29 de març
Horari: de 09:00 a 14:00 h
Durada del curs:
10 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal a través
d’aquest enllaç:
https://goo.gl/forms/e0XGqLkHOiB7tIST2

Hi col·labora

Coordinadora:
Mireia Oliva
a/e: mireia.oliva@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Curs per a treballadors en actiu.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
PROGRAMADORS DE REG
•
•
•
•

Instal·lació de programadors 24V i 9V.
Característiques dels programadors i la programació.
Connexió a les vàlvules.
Connexió amb els sensors i la vàlvula de seguretat.

BATERIA DE VÀLVULES
•
•
•
•
•

Tipus de bateries.
Claus de pas.
Tipus d’electrovàlvules.
Reguladors de pressió.
Arquetes per vàlvules.

ASPERSORS I DIFUSORS
•
•
•
•
•

Regulació dels aspersors, angles i canvi de boquets.
Regulació de difusors, broquets convencionals i MP Rotator.
Vàlvules antidrenatges.
Criteris de les instal·lacions.
Diferents tipus de connexions amb les canonades.

REG PER DEGOTEIG EN PARTERRES
•
•
•
•

Tipus de tubs de degoteig.
Accessoris de connexió.
Muntatge de tub de degoteig en parterres.
Muntatge de vàlvules de rentat i sifó.

REG PER DEGOTEIG EN TERRASSE
•
•
•
•

Clau de pas.
Programadors d’aixeta.
Canonada de distribució.
Tipus de degoters i connexions.
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