As ventosas num sistema de irrigação têm duas funções importantes.
1. Libertar o ar quando abrir o sistema e em funcionamento.
2. Permitir fácil a reentrada do ar
quando se fechar o sistema.
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Sem ventosas, o ar acumulado po-

de bloquear os tubos, colocando
em causa a uniformidade da rega,
pois algumas plantas vão receber
mais água do que outra. Se
regista-se grande quantidade de ar
acumulado, pode até se
bloquear o fluxo de água.
Uma ventosa simples permite a saída de ar quando
se abre ou se fecha o sistema mas não durante a irrigação.
Uma ventosa completa permite a
saída de bolhas de ar
durante a irrigação e
quando se abre e se
fecha o sistema.
Uma ventosa completa
pode ser usada em qualquer situação. As ventosas
simples só funcionam em algumas
situações, mas são mais baratas.
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Uma ventosa completa no campo.
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A ventosa completa deve ser instalada nos pontos mais altos da linha
principal prevenindo que as pequenas bolhas de ar fiquem bloqueadas e se transformem em grandes
bolsas de ar e bloqueiam o fluxo
de água durante a irrigação.

Quando se fecha o sistema de irrigação,
a corrente de água que desce cria um
vácuo nos tubos, e terra pode ser
sugado para dentro dos gotejadores.
Isto pode contaminar os tubos e entupir
os gotejadores.

A ventosa simples deve ser
instalada no fim das linhas
principais e secundárias.
Permitindo uma rápida libertação
do ar no sistema quando aberto.

As ventosas simples devem ser
instalados nos pontos mais
altos dos tubos secundários
para prevenir esses problemas.
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A ventosa completa deve ser
instalada acima de um contador de
água para prevenir que o ar faça
rodar o contador e registe uso de
água que na verdade é apenas ar.
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