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UMA VÁLVULA 
DIGNA DO NOME 

RAIN BIRD.

VÁLVULAS DA SÉRIE PGA 
DA RAIN BIRD®

A garantia comercial da Rain Bird proporciona 
uma assistência isenta de preocupações com que 
os profissionais de rega podem contar. Para que
quando a sua reputação for questionada possa ficar
trqnquilo e dedicar-se ao melhor do seu trabalho.

Garantia comercial 
sem problemas

Rain Bird que falhe durante a utilização normal dentro do período de garantia. 
A Rain Bird reparará ou substituirá gratuitamente qualquer produto profissional 

Deve fazê-lo chegar ao revendedor ou distribuidor onde o adquiriu. As falhas 
de produtos causadas por atos da natureza, incluindo mas não se limitando 
a raios e inundações, não estão abrangidas por esta garantia. Este compromisso 
de reparação ou substituição é a nossa única e total garantia.

As garantias implícitas de comercialização e adequação, se aplicáveis, 

Política de Satisfação do Cliente Pro�ssional da Rain Bird

estão limitadas a um ano a partir da data de venda.

Não seremos, em nenhuma circunstância, responsáveis por danos acidentais 
ou indiretos, independentemente da forma como ocorram. 

Rain Bird Brasil, Ltda.
Rua Piaui, 740
Bairro Marta Helena
CEP 38402020
Uberlandia-MG, Brazil
Phone: (55) 34 3221 8210
Fax: (55) 34 3212 5469

PARA QUE UM PRODUTO CUMPRA OS 
SEUS CRITÉRIOS, tem primeiro de enfrentar 
repetidamente as condições mais severas. 

nível da válvula PGA da Rain Bird® sempre 
Pode confiar no funcionamento ao mais alto

que precisar e quando precisar.

AS MAIS 
ROBUSTAS 
E CONFIÁVEIS

VÁLVULAS DA 
SUA CATEGORIA

www.rainbird.com.br

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Teléfono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343



A nossa implacável pesquisa, testes primários e secundários deram origem a um produto no qual pode depositar 
toda a sua confiança. Veja o que faz da válvula PGA da Rain Bird® a válvula preferida para aplicações residenciais
sofisticadas e comerciais ligeiras.

* Com base nos testes efectuados em 2013 nas Instalações de Pesquisa de Produto da Rain Bird (Rain Bird’s Product Research Facility) em Tucson, AZ.

Os parafusos “multi-
drive” simplificam a
assistência às válvulas 
PGA. Com opção 
de cabeça plana, 
estrela ou hexagonal, 
tem a liberdade 
e conveniência 
necessária para efetuar 
as suas tarefas com 
maior rapidez.

Fácil manutenção

O IMPACTO DO AMBIENTE NAS NOSSAS VÁLVULAS É VIOLENTO. 
O NOSSO É AINDA MAIS. 

A válvula PGA contém uma forte 
vedação entre o corpo e a tampa 
resistente a todas as condições. 
As válvulas PGA foram expostas 
a mudanças drásticas de 
temperatura e pressões extremas. 
O resultado—zero vazamentos.*

Durabilidade Extrema

MUDANÇAS 
de temperatura
EXTREMAS
SEM

A vedação entre o corpo e a tampa foi concebido para enfrentar 
a intensa pressão de água típica em muitas aplicações comerciais. 
Quando confrontadas com picos de pressão de valores de 
três dígitos, as nossas válvulas ultrapassaram o desempenho 
do concorrente mais próximo em mais de 2 ½ vezes para 1.*
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DURA 2 ½ VEZES MAIS

Vedante Resistente a Pressão

Com um sistema
elétrico de desenho
robusto, a válvula PGA
proporciona anos
de funcionamento
silencioso e confiável.
Por isso, não só poderá 
estar descansado, 
como terá silêncio 
e tranquilidade.

Funcionamento Silencioso

NÃO CUMPRE AS 
NOSSAS EXPECTATIVAS

ATÉ TER ULTRAPASSADO AS SUAS.

VAZAMENTOS


