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Controlador de rega avançado, computadorizado e de funcionamento 
eléctrico 
 
Instruções de funcionamento e instalação 
 
Características principais 
 
• Funciona com 4 a 12 válvulas mais válvula principal (ou bomba para aumento da 

pressão). 
• Opera simultaneamente 2 válvulas mais a válvula principal. 
• Programação de rega independente para cada válvula. 
• Uso de válvulas eléctricas de 24 VAC. 
• Associação de uma válvula a um sensor de termo. 
• Programação semanal / programação de rega cíclica. 
• Até 4 arranques diários por válvula no modo de programação semanal. 
• Duração da rega: de um minuto até 12 horas. 
• Duração da rega: de um segundo até 12 horas nos modelos AC-6S, 9S e 12S. 
• Frequência de rega: desde uma vez por dia até uma vez cada trinta dias. 
• Frequência de rega: desde uma vez a cada minuto até uma vez cada trinta dias 

nos modelos AC-6S, 9S e 12S. 
• Operação "manual" de válvulas individuais através do controlador de rega. 
• Operação "manual" sequencial de todas as válvulas através do controlador de 

rega. 
• Detecção de curto-circuito no sistema, fecho da válvula em curto-circuito e 

alarme visual. 
• Funciona com transformador de 24 VAC - 230 VAC (incluído).  
• Pilha de 9V para programa de segurança. 
• Controlador programável apenas com a pilha de segurança; não necessita de 

uma fonte de energia eléctrica. 
• Duração da rega variável de acordo com o valor percentual. 
 
Galcon 
Indústria de Israel líder em Controladores de Rega 
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1. Preparação 
 
1.1 Instalação das válvulas eléctricas 
 
Geral 
• O controlador de rega foi desenhado para trabalhar com válvulas eléctricas 

standard de 24VAC (1.7W) (não incluídas). 
1. Feche a válvula principal de rega. 
2. Coloque as válvulas no sistema de rega. Preste atenção à direcção do fluxo da 

água, seguindo a indicação da seta [4] por cima da tubagem de entrada (A) 
(figura 1). 

• Pode ser instalada uma válvula eléctrica no começo do sistema de rega. A 
válvula principal abre-se automaticamente quando um sinal eléctrico é enviado 
para abrir uma das válvulas, e fecha-se automaticamente quando a última 
válvula se tiver fechado. A válvula principal é identificada pela letra "M" no visor 
do controlador e no bloco de ligações. 

 
1.2 Operação mecânica e manual 
As válvulas de rega podem ser abertas ou fechadas independentemente do 
funcionamento do controlador. A operação manual é útil quando se requer uma 
rega imediata e o utilizador não tempo ou conhecimentos suficientes para 
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programar o controlador. O comando de funcionamento da válvula está localizado 
por baixo do solenóide. 
1. Para abrir a válvula, rode o comando para a esquerda [2]. 
2. Para fechar a válvula, rode o comando para a direita [1] (figura 2). 
• Quando está no modo de funcionamento eléctrico, o fecho manual/mecânico 

está desligado. 
• Para trabalhar com a válvula a partir do controlador, o comando da válvula deve 

estar na posição fechada [1]. 
 
Importante! 
Se existir uma válvula principal, esta também deve ser aberta manualmente. 
 
Comando de funcionamento 
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2. Instalação e ligação do AC-4, 6 e 6S 
 
2.1 Instalação do controlador no sistema de rega 
• O controlador foi desenhado para instalações no interior, em armários, ou em 

outros sítios cobertos e secos. 
• O controlador deve estar ligado a uma tomada exclusiva para ele.  
• Ligue o controlador às válvulas através do cabo de controlo (não incluído), como 

se explica seguidamente. Instale o controlador num local que permita fazer 
apropriadamente as ligações necessárias. 

 
1. Retire a placa de montagem da parte posterior do controlador. Coloque-a na 

parede ou num armário a uma altura conveniente. 
2. Pressione o controlador contra a placa de montagem e empurre-o até cima (ver 

figura 3). 
 
2.2 Instalação da pilha de segurança 
Abra a tampa do compartimento da pilha. Insira a pilha (ver ilustração). Todos os 
elementos do visor irão aparecer momentaneamente no visor, seguidos da hora 
12:00 a piscar. O controlador está pronto para ser programado.  
 
Importante! 
Assegure-se que volta a colocar a tampa do compartimento da pilha com o 
comando alinhado com a seta esquerda, girando-o depois 1/8 de volta para a 
direita.  
 
* A pilha destina-se apenas ao programa de segurança, pois assegura que este não 
seja apagado, mas não consegue abrir as válvulas. 
 
Recomendam-se pilhas alcalinas. 
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2.3 Em relação ao cabo de controlo 
 
• O cabo de controlo funciona somente com 24 VAC. 
• O número de fios em cada cabo de controlo deve ser maior que o número de 

válvulas a serem operadas, pelo menos dois a mais: os fios adicionais são para a 
válvula principal e para o cabo comum. É recomendável a utilização de fios 
identificáveis por cores para uma ligação mais prática. 
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• Recomenda-se a utilização de um cabo com fios sobressalentes para se poder 
eventualmente aumentar o número de válvulas numa altura posterior (até 6), ou 
para substituir ligações defeituosas. 

• O diâmetro mínimo dos fios no cabo de controlo deve ser de 1mm. Se as 
válvulas estiverem localizadas a mais de 100 metros do controlador, consulte o 
seu distribuidor local para saber qual o diâmetro apropriado.  

• O cabo de controlo deve ser instalado adequadamente: se estiver numa parede, 
usar abraçadeiras; se estiver por baixo de terra, usar tubagens protectoras 
próprias. 

• Evite a utilização de segmentos múltiplos de cabo interligados. Se forem mesmo 
necessários, ligue as pontas dos cabos dentro de uma caixa protectora. 

• Os cabos de controlo devem ser ligados às válvulas através de conectores 
eléctricos, dentro de caixas de conexão apropriadas (não incluídas). As caixas de 
conexão devem ter um número maior de pontos de ligação livres que a 
quantidade de válvulas. 

 
2.4 Ligação dos cabos do solenóide à fonte de voltagem AC e a um sensor 
Ligue as válvulas ao controlador antes de ligar o controlador à fonte de alimentação 
principal. Veja a explicação seguinte e a figura 5. 
 
ATENÇÃO 
Utilize somente o transformador fornecido ou um transformador CE certificado, com 
uma entrada de 230VAC, 50 Hz, e uma saída de 24VAC, 830mA. Deve ser ainda 
um transformador SELV e testado IEC 61558 ou VDEO 700pa. 
Só um electricista qualificado deve ligar o controlador de rega a quaisquer outros 
aparelhos eléctricos para além das válvulas de rega e do controlador.     
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Generalidades 
Cada solenóide tem fios de cor e polaridade idênticas que saem dele. Um dos fios 
(não importa qual) liga-se ao número da válvula correspondente no bloco de 
ligações direito no controlador (2). O segundo fio liga-se a um ponto comum "C" no 
bloco de ligações esquerdo (3). Como a distância entre o controlador e as válvulas 
é habitualmente maior que o comprimento dos fios do solenóide, utiliza-se 
geralmente um "cabo de controlo" para ligá-los (4). Os cabos do solenóide ligam-se 
a uma caixa de ligação (5) instalada próxima das válvulas. Um cabo de controlo liga 
a caixa ao controlador. A caixa de ligação e o cabo de controlo não são entregues 
com o produto. 
 
Ligar os fios do solenóide à caixa de ligação 
 
1. Marque os pontos de ligação na caixa de ligação (5): 1, 2, 3, 4, 5, 6, M e C. 

Recomendamos a marcação de todos os pontos, se existirem mais pontos que as 
válvulas actuais a serem ligadas. 

2. Ligue um fio de cada solenóide a um ponto separado da caixa de ligação (5). 
Assegure-se que o número de válvulas actuais corresponde ao número marcado 
na caixa: válvula 1 ao ponto 1, válvula 2 ao ponto 2, etc.. A válvula principal (se 
existir) liga-se ao ponto "M" marcado na caixa. 

3. Ligue o fio que sobra de cada solenóide ao ponto marcado com um "C" na caixa 
de ligação. 

 
Ligar o cabo de controlo 
 
1. Remova a tampa inferior (1) do controlador. 
2. Ligue os fios do cabo de controlo aos pontos de ligação no bloco de ligações do 

controlador: os pontos de ligação de 1 a 6 no bloco de ligações direito (2), e os 
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pontos "M" e "C" no bloco de ligações esquerdo (3); os pontos de ligação "C" são 
idênticos. Elabore um esquema com os números dos pontos de ligação e as 
cores dos fios que a eles vão ser ligados. 

3. Ligue os fios ao outro extremo do cabo de controlo (4) na caixa de ligação (5), 
localizada perto das válvulas, de acordo com o esquema de ligação de fios 
explicado no passo anterior.      

 
Ligar o controlador a uma fonte de voltagem AC 
 
1. Ligue os dois fios do transformador ao bloco de ligações esquerdo, nos pontos 

sinalizados AC. A polaridade não importa. 
2. Ligue o transformador a uma fonte de energia de 230V AC. O controlador está 

agora pronto para executar os horários de rega programados. 
3. Se for necessária uma bomba de arranque para aumentar a pressão, pode-se 

activá-la ligando uma relé de 24V ao ponto "M", no bloco de ligações esquerdo 
do controlador. Não ligue o controlador directamente à bomba. A ligação do 
controlador a uma bomba apenas deve ser efectuada por um electricista 
qualificado.  

4. Ligação do sensor (opcional): ligue os fios do sensor ao ponto do bloco de 
ligações esquerdo sinalizado com SNSR (SN). A polaridade não importa. 

5. Nota: Não ligue o controlador a uma fonte de energia que esteja a ser utilizada 
por outro aparelho eléctrico. 

6. Se o controlador for ligado a uma relé de qualquer tipo, o controlador deve ser 
colocado pelo menos a 5m da relé. 
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3. Instalação e ligação do AC-9S e 12S 
 
1. Coloque os suportes de montagem. Antes de colocar o controlador na parede ou 

num armário de controlo, coloque os suportes de montagem (fornecidos numa 
embalagem em separado), como se mostra na figura 6. 

2. Monte o controlador da parede ou no armário de controlo, usando uns parafusos 
para segurar os suportes de você acabou de colocar no controlador. 

3. Abra a porta do controlador com a chave fornecida. Ver figura 7. 
4. Para chegar ao painel de ligação, abra o painel do controlador, abrindo o fecho 

de segurança à direita. 
5. Selector: uma ou duas válvulas. Funcionamento com uma só válvula ou com 

duas simultaneamente. Determine o tipo de operação fixando o interruptor de 
selecção no modo desejado. Opção V1: só uma válvula. Opção V2: duas válvulas 
simultâneas (ver figura 8). 

6. Ligação da pilha: insira uma pilha alcalina de 9V no lugar a ela destinado. 
Importante: não mude a posição do interruptor de selecção depois da bateria 
estar ligada. 

 
Figura 1 
Quadro de controlo 
Parafusos de fechamento 
Fechadura 
 
Orifício para parafuso 
Pilha de sustentação 
Orifício para parafuso 
Parafuso de montagem 
Tampa para parafuso 
Transformador interno 
Tampa do transformador 
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Cavilha fixadora para conector standard 
Orifício para parafuso 
Passagem larga para cabos   
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3.1 Em relação ao cabo de controlo 
(Ver parágrafo 2.3 na pág. 5) 
Ligue os fios do solenóide à fonte de voltagem e ao sensor. 
Ligue as válvulas ao controlador antes de ligar o controlador à fonte de alimentação 
principal. Ver figura 9. 
 
ATENÇÃO 
Utilize somente o transformador fornecido ou um transformador CE certificado, com 
uma entrada de 230VAC, 50 Hz, e uma saída de 24VAC, 830mA. Deve ser ainda 
um transformador SELV e testado IEC 61558 ou VDEO 700pa. 
Só um electricista qualificado deve ligar o controlador de rega a quaisquer outros 
aparelhos eléctricos para além das válvulas de rega e do controlador.     
 
Generalidades 
Cada solenóide tem fios de cor e polaridade idênticas que saem dele. Um dos fios 
(não importa qual) liga-se ao número da válvula correspondente no bloco de 
ligações direito no controlador (2). O segundo fio liga-se a um ponto comum "C" no 
bloco de ligações esquerdo (3). Como a distância entre o controlador e as válvulas 
é habitualmente maior que o comprimento dos fios do solenóide, utiliza-se 
geralmente um "cabo de controlo" para ligá-los (4). Os cabos do solenóide ligam-se 
a uma caixa de ligação (5) instalada próxima das válvulas. Um cabo de controlo liga 
a caixa ao controlador. A caixa de ligação e o cabo de controlo não são entregues 
com o produto. 
 
3.2 Ligar os fios do solenóide à caixa de ligação 
 
1. Marque os pontos de ligação na caixa de ligação (5): 1, 2, 3, 4, 5, 6, M e C. 

Recomendamos a marcação de todos os pontos, se existirem mais pontos que as 
válvulas actuais a serem ligadas. 

2. Ligue um fio de cada solenóide a um ponto separado da caixa de ligação (5). 
Assegure-se que o número de válvulas actuais corresponde ao número marcado 
na caixa: válvula 1 ao ponto 1, válvula 2 ao ponto 2, etc.. A válvula principal (se 
existir) liga-se ao ponto "M" marcado na caixa. 

3. Ligue o fio que sobra de cada solenóide ao ponto marcado com um "C" na caixa 
de ligação. 

 
3.3 Ligar o cabo de controlo 
 
1. Para alcançar o painel de conexão, abra o painel do controlador, soltando o 

parafuso de segurança à direita. Ver figura 6. 
2. Ligue os fios do cabo de controlo aos pontos de ligação superiores e inferiores do 

bloco de ligações: os pontos de ligação de 1 a 6 ao bloco de ligações inferior, e 
os pontos de 7 a 12 ao bloco de ligações superior. Ambos os blocos de ligação 
possuem um ponto de ligação "C". Elabore você mesmo um esquema com os 
números dos pontos de ligação e com as cores dos fios que a eles vão ser 
ligados.   

3. Ligue os fios ao outro extremo do cabo de controlo (4) na caixa de ligação (5), 
localizada perto das válvulas, de acordo com o esquema de ligação de fios 
explicado no passo anterior.      
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3.4 Ligar o controlador a uma fonte de voltagem AC 
 
1. Quando se utiliza um transformador externo, o cabo deverá ser exposto com 

uma banda de nylon na parte inferior do circuito impresso. Ligue os dois fios do 
transformador ao bloco de ligações inferior, nos pontos sinalizados 24AC. A 
polaridade não importa. O transformador e a tomada eléctrica, à qual estará 
ligado, devem estar num local protegido da água, de acordo com as normas de 
segurança. 

2. Quando de utiliza um transformador interno, o diâmetro mínimo de cabo 
permitido deve ser de 0,7mm. Use um dispositivo standard de teste para 
verificar que a corrente principal está desligada. Enrosque os cabos eléctricos 
através do protector de cabo pequeno. Ligue os três fios codificados por cores 
externas (vermelho, azul e amarelo) à rede de electricidade. 

3. Nota: deverá ligar-se um interruptor de pólo duplo entre a alimentação de 
corrente eléctrica e o produto (pág. 10).  
Importante: é obrigatório o uso de ligação terra com este produto. 
Ligação à fonte interna de energia: a saída da rede eléctrica e a ligação à fonte 
de energia devem fazer-se de acordo com as regras locais para "instalação 
eléctrica de campos", por um electricista qualificado que possua uma licença 
apropriada que respeite os standards locais, as regras e os requerimentos de 
segurança aplicáveis.   

4. Ligação ao sensor (opcional): ligue os fios do sensor ao ponto do bloco de 
ligações inferior marcado com SNSR (G). A polaridade não importa. 

5. Nota: Não ligue o controlador a uma fonte de energia que esteja a ser utilizada 
por outro aparelho eléctrico. 

6. Se o controlador for ligado a uma relé de qualquer tipo, o controlador deve ser 
colocado pelo menos a 5m da relé. 

  
Pilha de reserva 
Bloco de ligações superior 
Bloco de ligações inferior 
Cabo de controlo 
Caixa de ligações 
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Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom 
Válvula | Off 
Duração | Sensor  
Dias| Aberta 
Hora início | Fechada 
Manual | Hora 
 
3.5 Selecção da válvula e duração de rega de cada uma 
Nesta secção, explica-se como se programa um intervalo de rega independente 
para cada válvula (todas as válvulas cujos intervalos ou ciclos de rega sejam de 
00:00 ou estejam na posição OFF não serão abertas). 
 
1. Pressione em (�) até que apareçam os ícones � e � (válvula e ampulheta). No 

visor aparecerá a palavra OFF e �, que assinala o número da válvula 
seleccionada. 

2. Pode-se programar a duração de rega desde 1 minuto até 3:59 horas. 
3. Carregue em (�). Os dígitos da hora vão começar a piscar. Fixe o número de 

horas desejado pressionando (+) ou (-). 
4. Carregue em (�). Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Fixe o número de 

minutos desejado pressionando (+) ou (-).  
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5. Pressione a tecla (�) para passar à válvula seguinte. Fixe a duração da rega 
como o explicado nos pontos 3 e 4. Toda a válvula cuja duração de rega esteja 
em OFF, não será aberta. 

 
3.6 Válvula 6A 
A sexta válvula pode funcionar por meio de uma programação cíclica independente. 
Para poder executar uma programação independente tem de se definir a duração 
de rega da válvula 6 como OFF ou 0:00 e passar para a válvula 6A no visor. 
 
1. Prima a tecla (�) até que apareça o relógio. 
2. Pressione (�). Os dígitos das horas começarão a piscar. 
3. Sem deixar de pressionar (�), carregue também em (�). Aparecerá a legenda 

6HOUR e uma seta frente à válvula 6A. O controlador está agora pronto para a 
programação de rega da válvula 6A. 
Prossiga com a programação do ciclo de rega, definindo a hora de abertura e o 
intervalo de rega, de acordo com os pontos 3, 4 e 5 da secção anterior. 
 

Nota: Todas as acções relacionadas com a válvula 6A (alteração do 
programa ou operação manual) requerem a realização dos pontos 1, 2 e 3, 
tal como explicados em cima. 
 
4. Programação do controlador de rega 
 
4.1. Inserir a hora e o dia da semana 
Para que o controlador de rega possa operar o sistema de rega com as horas 
correctas, tem de se actualizar primeiro a hora e o dia da semana.  
 
1. Pressione a tecla (�) várias vezes até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�). Os dígitos das horas ficam intermitentes. Fixe a hora 

actual com a ajuda das teclas (+) e (-) (tenha atenção às indicações AM/PM). 
3. Pressione a tecla (�). Os dígitos dos minutos ficarão intermitentes. Fixe os 

minutos com a ajuda das teclas (+) e (-). 
4. Pressione a tecla (�). Uma seta intermitente aparecerá na parte superior do 

visor. Fixe o dia actual da semana pressionando as teclas (+) ou (-). 
 
Se os últimos dados introduzidos deixarem de piscar, pressione a tecla (�) para 
continuar com o processo de programação. 
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4.2 Alternar entre o formato AM/PM e o formato 24 horas 
Por defeito, o formato da hora é o AM/PM. Também existe um formato de 24 horas. 
Para alternar entre os dois formatos: 
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�). Os dígitos das horas ficarão intermitentes. 
3. Pressione as teclas (+) e (-) simultaneamente. Os indicadores de leitura do 

relógio de AM/PM passam para 24 horas ou vice-versa. 
 
Pode alterar-se o formato horário em qualquer etapa do processo de 
programação.  
 
4.3 Selecção das válvulas 
Programe um horário de rega individualmente para cada válvula. Primeiro 
seleccione a válvula desejada e depois programe-a da seguinte forma: 
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1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�). Uma seta intermitente aparecerá na parte inferior do 

visor. 
3. Para seleccionar a válvula que quer programar, posicione a seta no número 

indicado, pressionando as teclas (+) ou (-). 
4. Pressione a tecla (�) para passar ao passo seguinte. 
 
4.4 Seleccionar o tempo de rega  
Este procedimento determina a duração da rega. 
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�). Os dígitos das horas ficarão intermitentes. Fixe o número 

das horas desejado pressionando as teclas (+) ou (-). Pressione novamente a 
tecla (�). Os  dígitos dos minutos ficarão intermitentes. Fixe o número dos 
minutos desejado pressionando as teclas (+) ou (-). 

3. Pressione a tecla (�) para passar à etapa seguinte. 
4. Nos controladores profissionais da série "S", a duração da rega também pode ser 

programada com a precisão dos segundos. O método de programação é o 
mesmo. 
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4.5 Seleccionar os dias de rega na semana 
Este procedimento determina em que dias da semana o controlador de rega vai 
operar a válvula especificada. 
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�). Aparecerá uma seta intermitente na parte superior do 

visor, por baixo de "Monday" (segunda-feira). 
3. Mova a seta intermitente para o dia da semana desejado, pressionando a tecla 

(�). 
4. Seleccionar / acrescentar dias de rega: Pressione a tecla (+). A seta por baixo 

do dia seleccionado deixará de estar intermitente e mover-se-á para uma 
posição mais à direita, voltando a ficar intermitente por baixo do seguinte dia da 
semana. Adicione outros dias da mesma forma. 

5. Cancelar dias programados de rega: Coloque a seta intermitente por baixo do 
dia que deseja cancelar. Pressione a tecla (-). A seta por baixo do dia 
seleccionado irá desaparecer. A seta intermitente mover-se-á para uma posição 
mais à direita, para o seguinte dia da semana. Anule outros dias de rega 
programados da mesma forma. 

6. Pressione a tecla (�) para passar à etapa seguinte. 
 
* Quando a seta intermitente está por baixo de "Sunday" (domingo), da próxima 
vez que carregar em (�), aparecerá no meio On CE, e no canto superior direito do 

visor o símbolo ∞∞∞∞. Para voltar ao modo "Seleccionar / acrescentar dias de rega", 
prima (�) uma ou duas vezes.  
 
4.6 Fixar as horas de arranque da rega 
Nesta etapa podem-se programar até 4 horas diferentes de arranque de rega 
durante o dia seleccionado, para a válvula que se programa. A válvula programada 
irá arrancar a cada hora fixada, pelo período determinado na secção 4.4.  
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça START I (hora de arranque I). A palavra 

OFF ou o último tempo de programação registado vão aparecer no visor. 
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2. Pressione a tecla (�). Os dados apresentados vão ficar intermitentes (OFF ou a 
última hora de arranque introduzida). 

3. Fixe a hora de arranque desejada com a ajuda das teclas (+) e (-) (tenha 
atenção às indicações AM/PM). Repita os pontos 2 e 3 para fixar a hora de 
arranque II, III e IV, conforme pretendido. 

4. Para anular uma hora de arranque específica, pressione a tecla (�). Depois, 
pressione a tecla (�). Os dígitos da hora ficarão intermitentes. Pressione a tecla 
(+) ou (-) até que a palavra OFF apareça no visor. 

5. Para programar outra válvula, seleccione-a e repita os passos anteriores, desde 
a secção 4.3. 
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4.7 Exemplo: programar um horário semanal de rega 
Suponhamos que quer programar o controlador de rega para regar 3 vezes ao dia, 
utilizando o formato 24 horas: às 8:00 AM, à 1:00 PM e às 7:00 PM, pelo período 
de 2 ½ horas de cada vez, às terças-feiras e às sextas-feiras. 
Para alterar o formato horário AM/PM, veja a secção 4.2. 
(Se está a utilizar um controlador de rega modelo AC-1, salte para o passo 4.) 
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�). Uma seta intermitente aparecerá na parte inferior do 

visor. 
3. Pressione as teclas (+) e (-) para posicionar a seta no número da válvula a ser 

programada. 
4. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
5. Pressione a tecla (�). Os dígitos da hora ficarão intermitentes. Pressione a 

tecla (+) ou a tecla (-) até que o dígito das horas marque 2. Pressione a tecla 
(�). Os dígitos dos minutos ficarão intermitentes. Pressione a tecla (+) ou a 
tecla (-) até que os dígitos dos minutos marquem 30. 

6. Pressione a tecla (�). Aparecerá seguidamente o ícone �. 
7. Pressione a tecla (�). Uma seta intermitente � aparecerá na parte superior do 

visor, por baixo de "Monday" (segunda-feira). Pressione a tecla (�) até que a 
seta intermitente se posicione por baixo de terça-feira, e depois prima a tecla 
(+). A seta por baixo de terça-feira vai deixar de piscar e vai avançar uma 
posição à direita, colocando-se em quarta-feira. Carregue duas vezes em (�) 
para mover a seta para sexta-feira, e depois prima (+). 

8. Pressione a tecla (�) START I (hora de arranque I). Pressione a tecla (�). Os 
dígitos das horas ficarão intermitentes. 

9. Fixe a hora de arranque para as 8:00, pressionando as teclas (+) ou (-). Repita 
este passo para estabelecer a hora de arranque START II para as 13:00, e a 
hora de arranque START III para as 19:00. 

10. Pressione a tecla (�). Aparecerá a hora de arranque START IV. Pressione a 
tecla (�). Os dígitos da hora ficarão intermitentes. 

11. Pressione a tecla (+) ou a tecla (-) até que apareça OFF. A hora de arranque 4 
será cancelada. 
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5. Funções adicionais 
 
5.1 Rega de uma só vez 
Esta opção é utilizada para programar o controlador para operar o sistema de rega 
de uma só vez para o período de rega fixado (como se descreve na secção 4.4).  
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1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�) várias vezes (para todos os dias da semana), até que 

surja o ícone ∞∞∞∞ e 0n CE fique intermitente no visor. 
3. Vá até à secção 5.3 para fixar o dia e a hora do arranque. 
 
5.2. Rega cíclica  
Esta opção é utilizada para programar o controlador de rega para operar o sistema 
de rega de forma cíclica, uma vez a cada "x" dias, para o período de rega fixado 
(Nota: período durante o qual a válvula permanece aberta e que é fixado conforme 
se descreve na secção 4.4).  
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
2. Pressione a tecla (�) várias vezes (para todos os dias da semana) até que 

apareça o ícone ∞∞∞∞ e a palavra 0n CE fique intermitente no visor. 
3. Com o visor intermitente, pressione a tecla (+) ou a tecla (-). Aparecerá no visor 

o intervalo entre sessões de rega (ciclos de rega) em dias, horas ou minutos. Por 
exemplo: se estipular 2 dias, a rega vai-se efectuar a cada dois dias pela 
duração definida.  

4. Na série de controladores profissionais "S", o ciclo de rega pode ser programado 
de um minuto para a frente. Os parâmetros são fixados da mesma forma. 
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5.3 Fixar o dia da semana e a hora para programas de rega cíclica e de uma 
só vez 
Estas opções são utilizadas para fixar a hora de abertura das válvulas (a hora em 
que a válvula se abrirá). O número de dias que precedem a hora de arranque 
aparecem no visor, à direita da hora do início (sobre a palavra “Days” = Dias). 0 
dias = o programa iniciar-se-á hoje; 1 dia = o programa iniciar-se-á amanhã, etc. 
(até 30 dias). 
 
1. Pressione a tecla (�) até que apareça START I (hora de arranque I). No visor 

aparecerá a última hora de abertura. 
2. Pressione a tecla (�). Os dígitos das horas ficarão intermitentes. 
3. Fixe a hora de arranque desejada pressionando a tecla (+) ou a tecla (-) (tenha 

atenção às designações AM/PM). 
4. Pressione a tecla (�) até que os dígitos à direita da hora de arranque fiquem 

intermitentes (os dígitos sobre a palavra “Days” = Dias). 
5. Fixe o número de dias que precedem o arranque da válvula pressionando a tecla 

(+) ou a tecla (-). 
 

* START II, III e IV (arranque das válvulas 2, 3 e 4) ficam desta maneira 
canceladas. 
 
5.4 Janela de rega na programação cíclica 
A função da janela de rega vem incorporada na série "S" dos controladores 
profissionais. A janela de rega é uma função avançada que permite definir quais as 
operações de um programa de rega cíclica (ver secção 5.2) que devem ser 
realizadas apenas durante uma parte específica do dia (janela), como por exemplo 
nas horas de mais calor. Uma janela de rega só pode ser definida para um ciclo de 
rega que seja inferior a um dia inteiro (até 23:59 horas) e apenas para o modo de 
rega cíclica. Se o ciclo de rega exceder as 24 horas, a função da janela de rega é 
desactivada. Exemplo: 10 minutos de rega por hora numa janela que vai desde as 
11:00 até às 15:00. 
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1. Carregue em (�) até que Η apareça no visor perto de W. OPEN. Aparece a 
palavra OFF ou a última hora fixada para abrir a janela. 

2. Prima (�). A palavra OFF começará a piscar no visor. 
3. Prima (+) ou (-) para fixar a hora de abertura desejada para janela ("Window 

Open") (tenha atenção às designações AM/PM).     
4. Prima (�) até que apareça Φ próximo de W. CLOSE. Aparecerá a hora 12:00 PM 

ou a última hora fixada para fechar a janela ("Window Close"). 
5. Prima (+) ou (-) para estabelecer a hora desejada para fechar a janela (tenha 

atenção às designações AM/PM). 
 
* Se tiver sido programado um ciclo de rega maior que 24 horas, a função da 
janela de rega será automaticamente desactivada. 
 
Para cancelar uma janela de rega 
 
1. Carregue em (�) até que Η apareça próximo de W. OPEN. Surgirá a indicação da 

última hora definida para abrir a válvula. 
2. Pressione (�). A hora da abertura da janela de rega começará a piscar no visor. 
3. Carregue em (-) até que a palavra OFF apareça próxima de Η. 
 
A janela de rega está agora cancelada.      
 
5.5 Abrir uma janela de rega depois da hora de início ter passado 
Exemplo: foi estipulado um programa de rega de 5 minutos de rega a cada 30 
minutos, desde as 9:00 AM até às 5:00 PM. No entanto, você só introduziu estes 
dados às 9:20 AM. Como resultado, o programa não vai começar hoje, mas só 
amanhã a partir das 9:00 AM. Para obrigar o programa a começar hoje, efectue os 
seguintes passos: 
 
1. Prima (�) até que a palavra START I apareça. 
2. Carregue em (+) ou (-) para fixar qualquer hora depois da hora actual: por 

exemplo, 9:30 AM. Esta hora vai constituir a primeira hora de início de hoje. A 
partir do dia seguinte o horário vai ser aquele que foi fixado para o programa. 
START I (início I) vai mostrar a próxima hora de início, tendo em conta o horário 
que você fixou.  
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5.6 Exemplo: programar um horário de rega cíclica 
Suponhamos que queremos programar o controlador de rega de forma a que ocorra 
a abertura da válvula às 12:45 PM, por 1 hora, a cada 5 dias: 
 
1. Fixe o período de rega conforme é indicado na secção 4.4: "Selecção do tempo 

de rega". Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �, e então fixe o período 
de rega desejado, pressionando a tecla (+) ou a tecla (-). 

2. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
3. Pressione a tecla (�) várias vezes (para todos os dias da semana), até que 

apareça a palavra 0n CE intermitente no visor. 
4. Enquanto o visor permanece intermitente, pressione a tecla (+) ou a tecla (-) 

até que apareça no visor "5 dias", que representa a frequência da rega.  
5. Pressione a tecla (�). Aparecerá START I. 
6. Pressione a tecla (�). Os dígitos das horas ficarão intermitentes. 
7. Pressione a tecla (+) até que os dígitos da hora mudem para as 12:00 (PM). 
8. Pressione a tecla (-) até que os dígitos dos minutos mudem para 45. 
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5.7 Funcionamento do sistema de rega “manual” através do controlador de 
rega 
Esta função opera a válvula seleccionada por um período de rega definido. A 
válvula encerrar-se-á automaticamente ao finalizar o período de rega. Preste 
atenção ao horário do programa de rega original para ver se este funciona de 
acordo com as horas estabelecidas. 
 
1. Pressione a tecla (�) até que � apareça. Seleccione uma ou mais válvulas tal 

como se descreve na secção 4.3: "Selecção das válvulas". 
2. Pressione a tecla (�) até que apareça o ícone �. 
3. Pressione a tecla (+) para abrir a válvula. Aparecerá seguidamente a palavra 

ON. Passados 5 segundos, irá aparecer no visor o período de rega restante em 
contagem decrescente. Para fechar a válvula manualmente, prima (-). Aparecerá 
a mensagem OFF no visor. 

4. Para fechar a válvula manualmente antes do final do período de rega, prima (�) 
até que a palavra ON apareça outra vez no visor. Carregue no (-) para fechar a 
válvula. Podem ser operadas simultaneamente desta maneira um máximo de 
duas válvulas. Repita apenas os passos anteriores para a segunda válvula. 
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5.8 Funcionamento sequencial "manual" de todas as válvulas 
As válvulas podem ser operadas sequencialmente, uma atrás da outra. 
 
1. Prima (�) até que apareça �. 
2. Se nada piscar no visor, carregue na tecla (+) por 5 segundos. A válvula 1 abrir-

se-á e começará a funcionar pelo período de rega programado. Quando a válvula 
1 se fechar, a válvula 2 abrir-se-á, e assim sucessivamente até que a última 
válvula se tenha aberto. Todas as válvulas programadas para se abrirem ficarão 
intermitentes. 

3. Você pode manipular este processo. Se carregar na tecla (+), fechará a válvula 
actual e abrirá a seguinte. 

4. Importante: você só poderá abandonar esta operação depois de todas as 
válvulas se terem aberto. No funcionamento sequencial, todas as 
válvulas estão em espera até ao final da sequência. Portanto, quando 
em sequência, elas não se vão abrir de acordo com o horário do 
programa estabelecido.  

 
5.9 Suspensão 
Utiliza-se esta opção para suspender temporariamente o controlo do controlador 
sobre as válvulas, por exemplo quando chove. O horário de rega mantém-se na 
memória do controlador, mas não está activo. A função de suspensão desactiva 
todas as válvulas, impedindo qualquer rega.  
 
1. Prima (�) até que apareça �. 
2. Mantenha carregada a tecla (-) por 5 segundos. Aparecerá � com uma X 

intermitente ao lado da indicação "Rain off". O controlador está agora suspenso. 
3. Para restituir o controlo ao programador, prima (�) até que apareça �, e depois 

carregue continuamente no (-) até que � com uma X desapareça. 
4. A suspensão também pode ser feita enquanto uma válvula está a funcionar. 
5. Se, por engano, operar manualmente a válvula, enquanto o controlador está 

suspenso, ou quando a válvula está fixada para se abrir sequencialmente, surge 
no visor a palavra "rAin" e a válvula não se abrirá. 

 
Suspensão por número de dias 
Pode-se fixar uma suspensão por um período de tempo curto, desde 1 a 7 dias. 



 

MANUAL GALCON AC 4/6/9/12 14

 
1. Prima (�) até que apareça �. 
2. Mantenha carregada a tecla (-) por 5 segundos. Aparecerá o ícone �. Continue 

a carregar o botão e aparecerá no visor uma seta a piscar frente a terça-feira. 
Continue a pressionar e uma seta a piscar aparecerá também frente a quarta-
feira, e depois frente a quinta-feira. Também o símbolo de suspensão OFF ficará 
intermitente. 

3. Largue o botão. Os controlador estará suspenso às terças-feiras, quartas-feiras e 
quintas-feiras. 

 
Suspensão por tempo indefinido 
1. Prima (�) até que apareça �. Aguarde até que todos os dígitos deixem de 

piscar. 
2. Pressione (-) durante 5 segundos, até que o ícone � com uma X fique fixo 

frente à legenda OFF. O controlador está agora suspenso por tempo ilimitado. 
3. Para devolver o controlo ao controlador, pressione (�) até que apareça �. Nessa 

posição, pressione de forma contínua (-) até que o ícone da válvula desapareça. 
O controlador está activo.   
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5.10 Período de rega aumentado ou diminuído por uma percentagem 
específica 
 
Você pode aumentar / reduzir o tempo de rega para todas as válvulas 
simultaneamente, especificando uma percentagem para a duração. 
Exemplo: se a duração da rega for fixada para uma hora, ao se somar 10% 
estende-se a duração por 6 minutos (perfazendo 66 minutos). 
 
1. Carregue em (�) até que apareça �. 
2. Aguarde até que não hajam dígitos intermitentes. 
3. Pressione simultaneamente em (+) e (-). Será apresentada a percentagem de 

00+%. 
4. Carregue em (�). 00 ficará intermitente. Prima (+) ou (-) para aumentar ou 

diminuir a percentagem que julga necessária (intervalos de 5%). +% ou -% 
aparecem permanentemente no visor principal �, respectivamente.  

 
Importante! A percentagem não pode aplicar-se a uma válvula individual. 
 
6. Avisos adicionais 
 
6.1 Válvula em modo de espera  
Quando duas válvulas estão simultaneamente abertas, e uma terceira está 
programada para se abrir, esta terceira válvula vai entrar em modo de espera. Um 
ícone � intermitente aparecerá sobre o número da válvula que está em espera. 
Quando uma das duas primeiras válvulas se fechar, a válvula em espera abrir-se-á. 
Durante o funcionamento do sistema de rega no modo “manual” através do 
controlador de rega, aparecerá no visor a letra “W” ("wait" = espera). A válvula vai 
abrir-se, quando uma outra se fechar. 
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6.2 Aviso intermitente de pilhas gastas 
Quando as pilhas estiverem a ficar gastas, vai aparecer no visor uma pilha a piscar. 
Se o controlador não estiver ligado a uma fonte de alimentação, a substituição da 
pilha deve demorar no máximo 30 segundos, para reter aos dados programados. 
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6.3  Dados inexistentes no programa de rega 
Durante a operação “manual” do sistema de rega através do controlador, aparecerá 
no visor no Pro9. Isto indica que não se estabeleceu nenhum período de rega para a 
válvula assinalada. O que quer dizer que o controlador "não sabe" qual é o período 
de rega. Nesta situação, a abertura da válvula é desactivada. 
 
6.4 AC OFF - Não há fonte de voltagem AC 
Se por qualquer motivo o controlador não receber electricidade, aparecerá um 
ícone AC OFF intermitente, indicando que o controlador não está ligado à rede 
eléctrica. A apresentação do aviso é assegurada pela pilha de segurança. A 
mensagem AC OFF aparece no modo manual, quando o controlador de rega tenta 
executar um programa de rega através dele mesmo, mas não recebe voltagem da 
rede eléctrica. 
O controlador pode ser programado neste estado (sem voltagem AC), mas as 
válvulas não conseguirão abrir-se. 
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6.5 Válvula em curto-circuito 
No caso da ocorrência de um curto-circuito numa válvula ou numa das suas 
ligações, aparecerá o ícone � por cima do número da válvula, que piscará a cada 
meio segundo (para se distinguir do modo válvula em espera descrito na secção 
6.1). 
Para confirmar se a válvula está realmente em curto-circuito, seleccione a válvula 
intermitente na função "manual" (ver secção 5.7). Se a válvula estiver mesmo em 
curto-circuito, surgirá a palavra ShOrt.     
 
6.6 Atribuir uma válvula a um sensor 
1. Seleccione a válvula que deseja associar ao sensor. 
2. Carregue em (�) até que apareça� ao lado da designação SENSOR. 
3. Carregue em (+) para activar o sensor do programa de rega para a válvula 

seleccionada. Surgirá a palavra ON. 
 
Enquanto o sensor termina o programa (exemplo: se o sensor detectar a existência 
de condições que determinem o término do programa), o símbolo � piscará no 
visor e a rega não se irá efectuar através de qualquer válvula associada ao sensor.   
 
Prima (-) para desactivar o sensor. Aparecerá no visor a palavra OFF.  
 
6.7 Sensor de termo de rega 
Se durante a operação "manual" através do controlador, aparecer no visor a 
palavra OFF, isso significa que o sensor está activado e que actualmente está a 
impedir a rega. 
Nesta situação, o símbolo � piscará no visor. O programa de rega continuará de 
forma normal depois das condições, que fazem com o sensor impeça a rega, sejam 
ultrapassadas.  
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7. Manutenção 
 
• Recomenda-se a instalação de um filtro antes da válvula ou sistema de válvulas; 

filtro este que deve ser limpo passados alguns meses de utilização. Uma 
instalação sem filtro pode levar a um mau funcionamento do sistema. 
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• Em condições normais, a pilha (alcalina) dura pelo menos 1 ano. 
• Pressão da água recomendada: de 1 a 8 ATM (bar). 
 
8. Detecção de falhas e reparação 
 

Problema / 
Acontecimento 

Causa Solução 

Válvula ou ligação em 
curto-circuito (ver ponto 
6.5). 

Coloque uma nova fonte 
de voltagem ou substitua 
o transformador. 

Mau funcionamento da 
válvula principal. 

Substitua a válvula 
principal. 

A válvula não se abre 
durante a operação 
automática ou durante a 
operação "manual" através 
do controlador de rega. O sensor não permite a 

abertura. 
Coloque o comando da 
válvula na posição AUTO. 

Não aparece nada no 
visor. 

Mau funcionamento da 
rede eléctrica ou pilha 
fraca. 

Reveja a fonte de 
voltagem / transformador 
ou substitua a pilha. 

O símbolo do sensor pisca 
constantemente e a 
válvula não se abre. 

Sensor em curto-circuito. 
Substitua o sensor ou 
repare as ligações. 

O botão da válvula não 
está na posição AUTO. 

Coloque o comando da 
válvula na posição AUTO. 

Válvula obstruída ou suja. 
Limpe ou substitua a 
válvula. 

A válvula não se fecha, 
apesar de se ouvirem uns 
cliques durante a sua 
activação. 

Mau funcionamento da 
válvula (por exemplo 
devido ao rompimento do 
diafragma). 

Substitua a válvula. 

Mau funcionamento do 
controlador. Falha na memória. 

1. Carregue 
simultaneamente nos 3 
botões esquerdos por 5 
segundos, até que o 
visor fique limpo.* 

2. Solte os botões. Todas 
as funções do 
controlador aparecerão 
momentaneamente, 
seguidas da hora 12:00 
a piscar. O controlador 
está agora pronto para 
ser programado. 

* Nota: esta acção apaga todos os programas guardados no controlador.  
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9. Acessórios adicionais 
 
Caixa de protecção com fechadura para os modelos AC-4, 6 e 6S. 
Filtro de linha, BSP 3/4 
Filtro de linha, BSP 1 
Kit de peças sobressalentes 
Válvula 3/4 + solenóide, 24 VAC 
Válvula 1 + solenóide, 24 VAC 
Válvula 1 1/2 + solenóide, 24 VAC 
Válvula 2 + solenóide, 24 VAC 
Transformador de 230/24 VAC 
Cabo de controlo de 2 fios (100m drum) 
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Cabo de controlo de 6 fios (100m drum) 
Cabo de controlo de 8 fios (100m drum) 
Cabo de controlo de 10 fios (100m drum) 
Sensor 
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Orifício para parafuso 
Pilha de sustentação 
Orifício para parafuso 
Parafuso de montagem 
Tampa para parafuso 
Transformador interno 
Tampa do transformador 
Cavilha fixadora para conector standard 
Orifício para parafuso 
Passagem larga para cabos   
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Tabela auxiliar de planeamento do horário de rega com os controladores 
Galcon 
 

Data: 

Programa de rega 
Horas 

diárias de 
início 

Válvula 
n.º 

A rega / área e 
vegetação  

(floreira, canteiro, relva) 
Semanal Cíclico 

Duração da 
rega  

(minutos, horas) 
1 2 3 4 

1  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
2  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
3  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
4  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
5  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
6  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
7  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
8  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
9  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
10  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
11  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
12  M, Tu, W, Th, F, Sa, Su       
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