
 

Kit-Venturi-2DUO 
Sistema desenvolvido para atender sistema de aeração de baixo custo com rendimento para 
cultivos pequenos e iniciantes. Podendo montar e testar o fluxo de agua necessário p/ 
acerto de vazão de acordo com bomba para melhor rendimento. 
Sistema composto por 3 peças que o usuário simplesmente rosqueia em um “T” de 1” 
polegada (32mm) encontrado em qualquer loja de construção. Simplificando o processo de 
montagem sem uso de cola ou encaixes problemáticos. 
O Kit vem com 2 peças para controle vazão Baixo e Médio , o usuária pode monta o sistema 
para atender  o melhor rendimento. As peças utilizam tecnologias presentes nos Super 
Venturi FishAirO2. Kit fabricado em PP com roscas de 1” e em processo totalmente 
industrializado .  Rendimento superior a qualquer montagem rústica ou amadora. 
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Basic

a-Baixa 
Vazão

b-Media 
Vazão

Bico saída 

Kit composto 
por 3 peças

Montagem “ T ”  
Tê 90° Roscável Branco 
32mm 1" 
Peça encontrada em 
loja de construção  
Recomendação da tigre 

Montagem DUO2  

(usando Baixa ou media Vazão)  
O Kit permite trocar  
o bico de entrada  
para melhor acerto de Vazão 
simplesmente rosqueado

Adaptador PVC 
S o l d a R o s c a 
Curto De 32mm p/
colocar respiro  
Tubo PVC 1“ Peça 
encontrada em 
qualquer loja de 
construção 

biologic
nano n
Soluções para tratamento de efluentes

Valor  

 Consulte

https://www.leroymerlin.com.br/te-90o-roscavel-branco-32mm-1-tigre_85296246
https://www.leroymerlin.com.br/te-90o-roscavel-branco-32mm-1-tigre_85296246
https://www.leroymerlin.com.br/te-90o-roscavel-branco-32mm-1-tigre_85296246


b-Media 
Vazão

a-Baixa 
Vazão

Montagem KIT DUO2 

Adaptador PVC 
S o l d a R o s c a 
Curto De 32mm p/
colocar respiro  
Tubo PVC 1“ Peça 
encontrada em 
qualquer loja de 
construção 

Rosquear 
no “t" 
Peça  

finalizada

Adaptador PVC 
S o l d a R o s c a 
Curto De 32mm p/
colocar respiro  
Tubo PVC 1“ Peça 
encontrada em 
qualquer loja de 
construção 
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Soluções para tratamento de efluentes


