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 1 Configuração

 1.1 Filtragem

Permite programar se desejamos a limpeza de filtros, desde o modo de ativação, numero de 
filtros, tempo por filtro e intervalo entre filtros, tempo confirmação do pressóstato 
diferencial(DP), tempo/volume entre ciclos assim como o inicio manual da filtragem.

Em modo automático, permite que a ativação de um ciclo de limpeza seja feita apenas por 
tempo/volume decorrido; Tempo/volume ou inicio por DP(o que ocorrer primeiro); Ou 
apenas por ativação do DP:

De seguida, atribui-se o numero de filtros a atuar(1 a 10 filtros possíveis), o tempo de 
filtragem a atuar em cada filtro assim como o tempo de intervalo entre filtros:

Caso se pretenda usar o DP, pode-se inserir o tempo pretendido de confirmação do sinal do 
DP até ao inicio da filtragem:

Na seguinte imagem permite visualizar o tempo/volume já decorrido até ao próximo ciclo, 
assim como o acesso ao ecrã para alterar os valores de tempo/volume entre ciclos:
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Entrando, tem-se acesso ao seguinte ecrã para alterar os valores de tempo/volume entre 
ciclos. Depois de inserido, confirmar em “OK”:

No botão seguinte permite iniciar a filtragem de modo manual, depois de inseridos todos os 
valores anteriores e algum programa a decorrer. O botão lado direito permite parar a 
filtragem se esta tiver tido inicio manual.

 1.2 Agitação

Configura-se os tempos de agitação e paragem , conseguindo-se ter uma agitação 
intermitente. 
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O tempo de pré-agitação a inserir, estabelece os segundos no qual a agitação estará ativa no 
final da Pré-Rega.

No botão das imagens, escolhe-se o modo de atuação da agitação, ou seja, durante toda a 
rega(depois da Pré-Rega e antes da Pós-Rega), ou somente na injeção de fertilizantes. 
Poderá ser útil usando diferentes modos de fertilização, como Proporcional.
  

 1.3 Configurar Contadores

Pode-se configurar um contador Volumétrico de água geral e 5 contadores de fertilizantes. 
Para isso basta ativar cada contador individualmente e inserir a quantidade de litros que 
pressupõe um pulso do contador.

 1.4 Entradas Digitais

O equipamento tem 8 entradas digitais funcionando com contactos secos, ou seja, a ligação 
de um qualquer dispositivo/sensor que feche um contacto e estabeleça a ligação entre “C” e 
uma das 8 entradas.
Em qualquer das 8 entradas, pode-se configurar o que se pretende de cada uma, 
nomeadamente:

• Pressóstato DP
• Contador Água Geral
• 1 dos 5 Contadores fertilizantes
• Inicio Externo 1 ou 2
• 1 das 5 Paragens Externas

Para escolher, basta carregar no espaço especifico de cada entrada.
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 1.5 Testar Entradas

Neste ecrã consegue-se confirmar se o equipamento está a detetar as entradas ou, por outro 
lado, confirmar se os dispositivos externos estão bem ligados. No caso de uma entrada ativa,
o respetivo contacto fica a verde.

 1.6 Saídas Configuráveis

Aqui é onde se atribuem as saídas do equipamento aos dispositivos de campo.

NOTA: Qualquer dispositivo no equipamento(válvulas, bombas, etc) que não tenha a 
respetiva saída física configurada, no decorrer de um programa que os contenha, esses 
dispositivos não serão acionados.

Como se verifica nas imagens, para qualquer dispositivo(válvulas/bombas/etc), pode-se 
atribuir uma qualquer saída física do equipamento. Inclusive, e dependendo das 
necessidades de cada instalação e fertilização, atribuir a mesma saída física a dispositivos 
diferentes.

 1.7 Testar Saídas

Após configuração das saídas e instalação de campo efetuada, poderá ser necessário testar 
cada dispositivo individualmente. Este ecrã permite exatamente isso:
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Assim, em cada dispositivo aparece a respetiva saída física configurada. Carregando no 
respetivo botão de cada dispositivo(a vermelho), este ficará verde, confirmando a ativação 
da saída.
Poderá ser igualmente útil quando se pretender efetuar uma rega básica, de forma totalmente
manual, como por exemplo a ativação de de Válvula+Bomba ou, simplesmente, abrir uma 
válvula.

 1.8 Fecho de Válvulas e Paragem Externa

Neste ecrã configura-se o tempo “extra” que cada válvula, ou grupo de válvulas, permanece 
aberta após o final de um programa ou abertura da válvula seguinte no decorrer de um 
programa de rega.
No mesmo ecrã configura-se também os tempos de confirmação das entradas “Paragem 
Externa”, ou seja, o tempo desde que o equipamento deteta sinal na respetiva entrada e 
quanto tempo este sinal há-de permanecer ativo para ser considerado para atuar como 
paragem de programa ou, simplesmente, como alarme.

Para cada “Paragem Externa”, como paragem de programa ou alarme, configura-se 
individualmente o tempo de confirmação. 
Assim, atuando como paragem de programa, cada entrada será configurada no respetivo 
programa que se pretenda( 2 entradas “Paragem Externa” por programa).
Atuando apenas como alarme, este serão genéricos a todos os programas e tem que se 
confirmar a sua ativação(botão a verde), pressupondo que se houver alarme, o dispositivo 
externo abrange o campo de atuação da rega atual.
Pode-se igualmente ativar o alarme e programar a respetiva paragem externa no programa. 
Por exemplo, quando um dispositivo feche o respetivo contacto,  o alarme aparecer ao fim 
de 30s e o programa parar aos fim de 3minutos.
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 1.9 Agrupamento de Válvulas

Quando na instalação houver necessidade de usar várias válvulas ao mesmo tempo, usa-se o 
agrupamento de válvulas, permitindo efetuar 20 grupos diferentes e onde cada grupo permite
inserir 16 válvulas.

Carregando em cada seleção, o numero da válvula aumenta, escolhendo a válvula 
pretendida.

 2 Programas

O equipamento possui 8 programas distintos:

O que difere entre alguns programas é a forma de inicio automático entre eles, nos quais:
• Programa 1 e 2 permite 5 inícios por horário e inícios externos ao equipamento, por 

exemplo, sensor de gelo. A entrada digital “Inicio Externo 1” permite iniciar o 
programa 1, e a entrada digital “Inicio Externo 2” permite iniciar o programa 2.

• Programa 3 e 4 permite 5 inícios por horário ou arranques cíclicos, ou seja, inserindo
a hora de inicio/fim e o tempo de intervalo entre inícios, o programa irá iniciar 
ciclicamente até à hora de fim inserida.

• Programas 5/6/7/8 permite 10 inícios por horário.
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 2.1 Inícios Externos (Entradas Digitais)

Os programas 1 e 2 permitem ser iniciados externamente ao equipamento mediante entradas 
digitais onde o “Inicio Externo 1” inicia o programa 1 e “Inicio Externo 2” inicia o 
programa 2. 

Após configuração das entradas digitais, configura-se a sua atuação nos respetivos 
programas:

Onde:
• Horário Ativo – Introduz-se o intervalo horário no qual o dispositivo externo poderá 

funcionar, ou seja, iniciar o programa, inserindo a hora de inicio e hora de fim.
• Tempo de Atraso – Tempo no qual o dispositivo externo deverá ter o contacto 

fechado para que o programa possa iniciar.
• Botão “Sem Fertilização” - Estando a vermelho, assim que o programa iniciar, a 

fertilização programada não será feita. Útil quando se pretenda iniciar o programa 
para proteção de gelo, por exemplo. Se se pretender ter a fertilização programada, há 
que colocar o mesmo botão a verde, “Com Fertilização”.

• Tempo entre Inícios – É o tempo que há-de passar desde a finalização do programa e 
um novo inicio, ou seja, se o programa já tiver finalizado e o dispositivo externo já 
tiver o contacto fechado, o programa não será iniciado enquanto não tiver decorrido 
o tempo entre inícios inserido. Poderá ser útil para evitar inícios descontrolados ou, 
até, possíveis avarias no dispositivo externo.

Após configuração e para confirmar a atuação do inicio externo, colocar a verde o botão de 
inicio externo:

 2.2 Inícios Cíclicos

Os programas 3 e 4 podem ser iniciados de forma cíclica, ou seja, inserindo o intervalo 
horário onde é permitido o seu inicio e o tempo de intervalo entre inícios, os programas 
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iniciarão ciclicamente.
Nota: A hora de fim será sempre maior(>) que a hora de inicio.

Onde:
• Hora Inicio – É a hora no qual o programa será iniciado se não estiver mais nenhum 

programa a decorrer. Neste caso, iniciará assim que o programa a decorrer pare.
• Hora fim – Hora na qual é permitido o programa iniciar. Após decorrer esta hora, o 

programa já não será iniciado.
• Pausa entre inícios: Tempo que há-se decorrer, desde a finalização do programa até 

ao próximo inicio.
• Botão “Sem Fertilização” - Estando a vermelho, assim que o programa iniciar, a 

fertilização programada não será feita. Se se pretender ter a fertilização programa, há
que colocar o mesmo botão a verde, “Com Fertilização”.

Após configuração e para confirmar a atuação do inicio cíclico, colocar a verde o botão de 
inicio cíclico:

 3 Criação de Programas de Rega

 3.1 Período de tempo e dias permitidos

Para a criação de um programa de rega e este possa ser iniciado de forma automática, 
primeiro temos que definir “quando” e “como” é que este poderá iniciar.
Notar a seta, ao fundo do ecrã, para mudar para próximo ecrã.
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Assim, e referente ao “Quando”, temos que definir o período de tempo no qual pretendemos 
que o programa seja iniciado e os dias permitidos, ou seja, por dia de semana(Domingo a 
Sábado) ou por dias de pausa(intervalo de dias a inserir).

• Período de tempo:

Onde se insere a data de inicio se se pretende que a mesma seja posterior à data de hoje; 
Caso contrário pode ficar sem valores. A data de fim significa que, posteriormente a essa 
data, o programa não será iniciado. Assim a data de fim terá que ser sempre inserida.
Nesta mesma imagem verificamos o botão “Programa Desativado”. Recomenda-se que o 
mesmo passe a “Programa Ativo”(botão a verde), apenas depois de finalizada toda a restante
configuração do programa.

• Dias da Semana

Nos dias permitidos, se se escolher que estes sejam por “Dias da semana”, simplesmente há 
que colocar os respetivos botões de cada dia(Domingo a Sábado) a verde.

• Dias de Pausa
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Se nos dias permitidos se pretender por dias de pausa, basta carregar no botão “Dias da 
Semana”, e irá aparecer o menu de “Dias de Pausa”. O número de dias de pausa pretendido 
insere-se no componente com fundo branco. O componente com fundo cinzento indica o 
número de dias de pausa já decorridos depois do primeiro dia. Quando este componente 
indicar “0”, significa que é dia de poder iniciar as regas.

Estabelecido o período de tempo e os dias no qual será permitido iniciar o programa, temos 
que configurar de que forma o mesmo será iniciado, ou seja, “como”.
Já visto anteriormente, o programa 1 e programa 2 permite ser iniciado por dispositivo 
externo e por inicio horário. Programa 3 e 4, Inícios cíclicos ou inicio horário. Programas 
5/6/7/8 apenas por inícios horários.

• Inicio por horário

Aqui definimos as horas de inicio pretendidas do programa. Para tal, basta inserir a hora e 
minutos. Posteriormente temos que confirmar o inicio colocando o respetivo botão a verde. 
Se o botão permanecer vermelho, mesmo contendo hora/minuto, o mesmo não será iniciado.
No exemplo da imagem, o Inicio_1 fará o programa iniciar às 15:05h. O Inicio_2, mesmo 
contando a hora 16:00, não irá iniciar.

 3.2 Paragem Externa(Entradas Digitais)

Todos os programas podem ser parados por dispositivos externos usando as entradas 
digitais, nomeadamente, as Paragens_Externas. Como visto anteriormente, poderão ser 
conectados ao equipamento até 5 dispositivos externos para Paragens_Externas(e alarmes). 
Destas 5, podem ser configuradas 2 por programa. 

Carregando botão “Paragem” de cada programa, temos acesso ao ecrã respetivo, onde se 
configura 1 ou as 2 paragens externas pretendidas e o tipo de ação que estas irão ter.

• STP_EXT_1 – Paragem_Externa_1
• STP_EXT_2 – Paragem_Externa_2
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• STP_EXT_3 – Paragem_Externa_3
• STP_EXT_4 – Paragem_Externa_4
• STP_EXT_5 – Paragem_Externa_5

A Paragem_Externa pode ter 3 tipos de ações:

• STP_Em_Curso - Irá simplesmente parar o programa em curso. No entanto se houver
mais inícios por horário configurados, inícios cíclicos ou inícios externos dentro do 
período permitidos, o programa irá iniciar novamente. Por exemplo no uso de sensor 
de chuva externo, onde pára a rega atual mas, posteriormente e após novo inicio, a 
chuva já não se faça sentir.

• Desativa_Programa - Nesta ação irá parar o programa em curso e colocar o respetivo
programa como “Programa Desativado”. Assim, todos os inícios automáticos 
configurados, sejam por horário, cíclicos ou externos, não poderão iniciar novamente
o programa. Para isso acontecer, o programa terá que ser colocado como “Programa 
Ativo” novamente de forma manual. Útil quando o dispositivo externo deteta uma 
anomalia apenas referente aos setores em uso no referido programa.

• STP_Programador – Esta ação irá parar o programa em curso e colocar o 
Programador em STOP! , onde nenhum programa iniciará de forma automática. 
Após deteção e resolução da anomalia, o programador terá que ser colocado 
manualmente como “Programador_Ativo”. Por exemplo da deteção de uma anomalia
grave que possa afetar todos os setores.

 3.3  Programação das etapas (tempos por Válvula/Grupo)

Cada programa permite a programação de 16 etapas, ou seja, 16 válvulas e/ou grupos com 
Pré-Rega/Rega/Pós-Rega distintos. O programa seguirá ordem sequencial(ascendente) das 
etapas( 1>16), no caso das etapas que estejam ativas, quer seja com uma única válvula ou 
um grupo de válvulas.
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O tempo total por etapa é a soma do tempo da Pré-Rega + Rega + Pós-Rega. O tempo da 
Pré-Rega e Pós-Rega é inserido em min:seg, e da Rega em min. No caso de termos um 
contador volumétrico configurado como “contador de água geral”, carregando em “tempo” 
(à frente da válvula/grupo), este muda a inserção da Rega para volume em M3.

No caso da imagem acima, programou-se a Válvula 5 na etapa 1. Carregando em “1”, 
aparecerá 1-V, ou seja, etapa 1 – válvula, seguindo a escolha da válvula(válvula 5) e 
inserindo os tempo pretendidos.
Na etapa 3 foi inserido o grupo 1. Carregando novamente, aparecerá 3-G, ou seja, etapa 3-
Grupos, seguindo a escolha do grupo(Grupo 1) e inserindo os tempos pretendidos do grupo 
de válvulas.

Notar que nos casos da etapa 1(válvula 5) e etapa 3(grupo 1), a Rega=0 min, ou seja, não 
haverá fertilização quer esta esteja programada ou não.

 3.4 Bombas Água

As 3 bombas de água podem ser controladas individualmente por programa, ou seja, cada 
programa tem tempos individuais, por bomba, relativo ao atraso de inicio da bomba no 
inicio do programa e atraso, à paragem, no final do programa respetivo.

 3.5 Geral Fertilizante

Geral Fertilizante é uma saída auxiliar a qual poderá estar ativa durante a fase de 
Rega(Fertirrega) de uma etapa. 
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Dependendo das necessidades da instalação, a saída Geral Fertilizante poderá estar ativa 
apenas nas fases de injeção de fertilizantes programados ou durante toda a fase da fertirrega.

Na figura acima, exemplifica-se a diferença funcional entre o modo A do Geral Fertilizante e
o modo B.

 3.6 Bombas Doseadoras (Fertilizantes)

O equipamento possui 5 fertilizantes distintos, podendo ser programados de forma diferente,
por programa. De notar que a programação feita por fertilizante, por programa, será efetiva 
em cada uma das 16 etapas distintas, por programa, se na fase de “Rega”, em cada etapa, 
tiver um tempo/volume superior a zero. Nas etapas em que a fase de “Rega”= 0 , não haverá 
fertilização.

Por fertilizante, e dependendo das necessidades, pode-se optar por 3 modos diferentes de 
operação:

• Um Ciclo;
• Repetição de ciclo;
• Proporcional;

No decorrer de uma etapa e assim que a mesma entrar em “Rega”, passa a ser executada a 
programação efetuada nas bombas doseadoras(fertilizantes), dependendo do modo 
selecionado.
No exemplo da figura seguinte, temos programado a “Bomba Doseadora 1” como “um 
Ciclo”. Neste caso, e assim que a respetiva etapa entrar em “Rega” e como “Tempo de 
Espera” = 0, irá fertilizar durante 1 minuto e pára, recomeçando apenas na próxima etapa. 

Na “Bomba Doseadora 2” temos programada como “Repetição de Ciclo”, o qual irá repetir 
durante todo o tempo da fase de “Rega”, o ciclo programado entre “Tempo de Espera” e 
“Tempo de Dosagem”. Neste caso, assim que iniciar a fase de “Rega”, irá aguardar 1 minuto
e, no fim deste, fertilizar 1 minuto, repetindo este ciclo.
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Já a “Bomba Doseadora 3” temos programada como “Injeção Proporcional”. Quer isto dizer 
que irá fazer um tempo de fertilização proporcional ao tempo de espera. No nosso exemplo, 
onde o “Tempo de Espera” = 3min e o “Tempo Dosagem” = 1min, irá fertilizar 1 minuto por
cada 3 minutos.

Na imagem seguinte, exemplifica-se um diagrama funcional dos diferentes modos de 
fertilização baseado no nosso exemplo:

 4 Em Curso   

Localizado no ecrã inicial, o botão “Em Curso” permite aceder a 2 ecrãs distintos onde se 
pode consultar diversas informações da rega que estiver, no momento, a ser efetuada.
No primeiro ecrã, ou seja, de acesso imediato, é-nos fornecida informação do programa em 
curso atualmente (e comentário, se inserido), o tempo (e/ou volume) total do programa até 
ao momento atual, o estado do agitador assim como o estado e modo selecionado da 
filtragem, se esta estiver ativa, e bombas (se ativas) em funcionamento. 
Relativo às etapas do programa em curso, é-nos informada a etapa atual e a válvula (ou 
grupos de válvulas) ativas no momento, assim como os respetivos tempos inseridos nas 
fases de Pré-Rega/Rega/Pós-Rega e os mesmos já decorridos.
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Notar que carregando no botão “STOP”  do ecrã, efetua paragem manual imediata do 
programa atualmente em curso. Notar igualmente que efetuando a paragem manual de um 
programa em curso, mas este tendo programado inícios automáticos, os mesmo serão 
efetivos assim que as condições de inicio se verificarem.

Na imagem acima, exemplo de um programa a decorrer no ecrã de acesso imediato ao “Em 
Curso”.
Carregando no botão de acesso ao segundo ecrã de “Em Curso”, encontramos informação 
relativa à fertilização programada do respetivo programa a decorrer.
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Neste ecrã podemos confirmar quais bombas doseadoras (fertilizantes) que estão ativas e os 
respetivos modos de atuação programados, os tempos selecionados e decorridos relativos às 
fases de “Espera” e “Dosagem” assim como o total por etapa já fertilizado por Bomba 
Doseadora.

Quando um programa está a decorrer, essa informação fica sinalizada no ecrã inicial:

De igual modo e em qualquer ecrã, fica visível um botão com informação e acesso rápido ao
“Em Curso”:

 5 Registos

Com acesso no ecrã inicial, “Registos” permite o acesso a diversos registos históricos.
Estes contêm:

• Válvulas (dados gerais)
• Válvulas, bombas doseadoras
• Programas
• Filtragem
• Alarmes
• Contador Geral de Água
• Contadores Fertilizantes
• Inicio Sistema
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Entrando no ecrã das válvulas, é possível verificar a data e hora de inicio, o programa e o 
tempo em que a mesma esteve a regar:

Para verificarmos as atuações dos fertilizantes, entramos no ecrã de “Válvulas – Bombas 
Doseadoras”, escolhemos a válvula pretendida, e temos acesso à data e hora da primeira 
atuação de uma bomba doseadora, o programa associado, e o tempo de fertilização efetuado 
por fertilizante.

Os registos da filtragem fornecem informação com a data, hora e o tipo de inicio que deu 
origem à execução de um ciclo de filtragem.
Os tipos de inicio podem ser:

• Por tempo ou volume
• Manualmente
• Por Pressostáto DP

Relativo aos programas, os registos fornecem informação da data e hora do arranque do 
programa, o tipo de inicio e tipo de fim, assim como o tempo total no qual o programa 
esteve ativo.
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