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Controlador de rega avançado, computadorizado AC

Instruções de funcionamento e instalação para controlador sequencial

Características principais

• Funciona com até  6  válvulas  mais  a  válvula  principal,  todas  de  24VAC (ou 
bomba para aumento da pressão).

• Programação de rega cíclica idêntica para todas as válvulas.
• Válvula 6A com programação de rega cíclica independente.
• Associação de válvula a sensor de termo.
• Duração de rega: de um minuto a 4 horas.
• Frequência de rega: desde quatro vezes ao dia até uma vez cada catorze dias.
• Programação simples através de 4 botões.
• Operação "manual" de válvulas individuais através do controlador de rega.
• Operação "manual" sequencial de todas as válvulas através do controlador de 

rega.
• Identificação de curtos-circuitos no sistema, encerramento da válvula em curto-

circuito e activação de alarme visual.
• Funciona com transformador de 24 VAC - 220 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.
• Possibilidade de suspensão temporária da programação durante vários dias.

Galcon
Indústria de Israel líder em Controladores de Rega
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1. Preparação para o funcionamento

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 por cima da tubagem de entrada (A) (figura 
1).

• Pode ser instalada uma válvula eléctrica principal  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 
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.

[2] Comando
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2. Instalação e ligação do AC-6, 6PI

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  de  seguida.  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).

• Para uma maior conveniência de observação do visor, recomenda-se intalar o 
controlador à altura dos olhos.

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 novamente a tampa do compartimento da pilha 
com o comando de funcionamento alinhado com a seta esquerda, girando-o depois 
1/8 de volta para a direita (ver figura 4). 

• A pilha serve apenas como segurança para o programa de rega, pois assegura 
que este  não seja apagado em caso de  falha de energia,  mas  a  pilha  não 
consegue accionar 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.

• Recomenda-se a utilização de um cabo com fios sobressalentes para se poder 
eventualmente aumentar o número de válvulas numa altura posterior, ou para 
substituir ligações defeituosas.

• O diâmetro mínimo dos fios no cabo de controlo deve ser de 0,5mm. 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 
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de conexão devem ter um maior número 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 220VAC, 50 Hz, e uma saída de 24VAC, 500mA. Deve ser 
ainda um transformador SELV e testado IEC 335 ou IEC 61558, ou VDEO 700.
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 dois 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 sobrou 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 
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 (por 
cores e números) explicado no passo anterior.     

Ligar o controlador a uma fonte de voltagem AC

1. Passe os fios da fonte de alimentação pelo nó da tampa, situado perto do bloco 
de conexão. Aperte bem o nó da tampa ajustando-o sobre os fios para evitar 
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que estes sejam arrancados do conector. Ligue agora os extremos dos dois fios 
do transformador ao bloco de ligações esquerdo, nos pontos marcados com AC. 
A polaridade não importa.

2. O transformador e a tomada eléctrica à qual estará ligado devem estar situados 
num  local  protegido  contra  a  água,  de  acordo  com  as  normas  básicas  de 
segurança.

3. Ligue o transformador a uma fonte de energia de 230V AC. O controlador está 
agora pronto para executar os horários de rega programados.

4. Se for necessária uma bomba de arranque para aumentar a pressão, ou uma 
ligação para iluminação de jardim, pode-se activá-las 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 
ou  a  iluminação  apenas  deve  ser  efectuada  por  um  electricista 
qualificado,  detentor  de  licença  profissional.  A  ligação  deve  ser 
realizada em conformidade com as regulamentações eléctricas vigentes 
e com as normas básicas de segurança. 

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

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

7. 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. Instruções para o funcionamento do controlador sequencial

Geral
O  controlador  sequencial  é  um  controlador  que  trabalha  com  um  número  de 
válvulas, de forma que haja sempre  apenas uma válvula aberta no sistema. A 
duração da rega é definida para cada válvula em separado. O programa de rega 
executa a abertura das válvulas de forma sequencial, ou seja uma válvula depois 
da outra.
A  primeira  válvula  é  aberta  de  acordo  com  a  hora  de  início  determinada  no 
programa, e durante o tempo de rega fixado para ela. Depois de esta válvula se 
fechar, abre-se a segunda válvula durante o tempo de rega programado para ela. 
Após o seu fecho, abre-se a terceira válvula e assim sucessivamente até à última 
válvula.

3.1 Programação do controlador de rega
Esta secção pormenoriza os passos mais comuns de programação de rega. A secção 
a seguir apresenta as aplicações mais avançadas do controlador.

O programador de rega programa-se com a ajuda de 4 botões:

()  Selector  de  passos  de  programação:  usado  para  seleccionar  o  modo  de 
programação desejado (exemplo: modo de ajuste do relógio).

()  Botão  de  selecção  de  dados:  usado  para  seleccionar  o  valor  a  alterar 
(exemplo: hora,  minuto,  etc.).  Só se pode alterar os  valores que apareçam de 
forma intermitente.

(+)  Botão  para  aumentar  valores:  aumenta  o  valor  dos  dados  seleccionados 
(exemplo: aumenta uma hora).
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(-) Botão para diminuir valores: diminui o valor dos dados seleccionados (exemplo: 
diminui uma hora).

Se você fizer uma pausa de 20 segundos enquanto faz a programação, o visor 
torna automaticamente ao modo relógio. Você pode continuar com a programação 
a partir deste ponto. 
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3.2 Fixar 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.

3.3 Fixar o ciclo de rega das válvulas
Neste passo, programa-se o controlador para operar o sistema de rega em ciclos de 
duração fixa. A duração do ciclo pode ser de 6 ou 12 horas, ou durar dias inteiros 
de 1 a 14 dias. A duração do ciclo é igual para todas as válvulas.

1. Pressione  e aparecerá a legenda 6 HOUR (6 horas), o que quer dizer que o 
ciclo será de 6 horas.

2. Pressione (). A palavra 6 HOUR começará a piscar.
3. Para fixar a duração pretendida para o ciclo de rega, carregue (+) e (-) até um 

máximo de 14 DAYS (14 dias).

Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom
Ciclo | Hora
Hora início | Sensor 
Válvula| Manual
Duração | Off
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3.4 Programação: fixar a hora de início do ciclo de rega
Esta função permite fixar a hora e o início do ciclo de rega da primeira válvula (hora 
e dia em que a primeira válvula se abre). Todas as outras válvulas programadas 
abrir-se-ão  umas atrás das outras.  A primeira fecha-se, a segunda abre-se e 
assim sucessivamente (exemplo: se  não se tiver programado um tempo de rega 
para a válvula n.º 2, a válvula n.º 3 abrir-se-á depois do fecho da válvula n.º 1).
O número de dias que precedem a hora de início aparece no visor, à direita da hora 
de início (por cima da palavra "Days" = dias). 0 dias = o programa começa hoje; 1 
dia = o programa começa amanhã, etc. (e assim sucessivamente até 14 dias).

1. Pressione a tecla  ()  até  que apareça START I  (hora de início  I).  No  visor 
aparecerá a última hora de início introduzida ou OFF (apagada).
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2. Pressione a tecla (). Os dígitos das horas ficarão intermitentes. Fixe a hora de 
arranque desejada pressionando a tecla (+) ou a tecla (-) (tenha atenção às 
designações AM/PM).

3. Pressione a tecla (). Os dígitos dos minutos ficarão intermitentes. Fixe a hora 
exacta de arranque pressionando a tecla (+) ou a tecla (-).

4. Pressione a tecla () até que os dígitos à direita da hora de arranque fiquem 
intermitentes (os dígitos por cima da palavra “Days” = Dias).

5. Fixe o número de dias que precedem o arranque da válvula pressionando a tecla 
(+) ou a tecla (-).
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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 (-). 
5. Pressione a tecla () para passar a seta para a 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 a 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 descritos na secção anterior.

Nota:  Todas  as  acções  relacionadas  com  a  válvula  6A  (alteração  no 
programa ou operação manual) requerem a realização dos pontos 1, 2 e 3, 
tal como explicados em cima.
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3.7 Exemplo: construir um programa de rega cíclica sequencial
Suponhamos que quer programar o controlador de rega para que abra as válvulas 
uma vez a cada 3 dias, às 08:30 da manhã (AM): válvula 1 durante 10 minutos e 
válvula 3 durante 2:30 horas. Válvula 6 com um programa de rega distinto: ciclo de 
rega de 12 horas, com hora de abertura às 07:30 da manhã (AM), durante um 
intervalo de rega de 3 minutos. 
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1. Pressione () até que apareça o ícone de ciclo  . Os dígitos da hora ficarão 
intermitentes. Pressione (+) até que apareça a legenda 3 DAYS.

2. Pressione () até que seja apresentado START I (início I). Carregue no (+) e no 
(-) até que os dígitos da hora exibam a hora de abertura 8:00 (AM). 

Pressione a tecla () e os dígitos dos minutos ficarão intermitentes. Carregue 
em (+) ou (-) até que apareça como START I a hora 8:30.

3. Pressione () até que apareçam os ícones  e  (válvula e ampulheta), a seta  
aponte para a válvula 1, e a legenda OFF seja exibida no visor. Pressione o 
botão () até que os dígitos dos minutos comecem a piscar e ajuste a duração 
da rega para 0:10, através dos botões (+) e (-).

4. Pressione (), a seta   aparecerá frente à válvula 2. Ajuste o tempo de rega 
para 0:00 ou coloque em OFF, com a ajuda dos botões (+) e (-).

5. Pressione ()  para passar para a válvula 3. 
6. Pressione (). Os dígitos das horas vão começar a piscar. Ajuste a duração das 

horas para 2:00 através dos botões (+) ou (-).  
7. Pressione (). Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Ajuste a duração 

dos minutos para 00:30 através dos botões (+) ou (-).  
8. Pressione () e programe 0:00 para todas as válvulas restantes até à válvula 

6A.

3.8 Programação da válvula 6A  
1. Pressione () até que apareça .
2. Pressione  ().  Imediatamente  quando  começar  a  haver  intermitência, 

pressione  também ().  Aparecerá  a  seta   sobre  a  válvula  6A  e  no  visor 
aparece o ciclo 6 HOUR. Pressione (+) até chegar a 12 horas.

3. Pressione () e aparecerá START I. Pressione (+) ou (-) até chegar à hora 7:30.
4. Pressione () e aparecerão os ícones  e . Pressione (+) e (-) até atingir 00:03.
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4. Funções adicionais

4.1 Funcionamento do sistema de rega “manual” através do controlador de 
rega
Esta função opera a  válvula  seleccionada por  um período de  rega previamente 
definido  no  programa.  A  válvula  encerrar-se-á  automaticamente  ao  finalizar  o 
período de rega. 
Nota:  o  horário  de  rega  programado continua  a  funcionar  às  horas  fixadas.  O 
controlador opera uma válvula em todo o momento. 

1. Pressione a tecla () várias vezes até que apareça uma mão  sobre a válvula , 
e uma seta   sobre a válvula 1. Se a válvula estiver aberta, sobre a válvula 
aparecerá uma gota   e a também a legenda ON no visor. Se a válvula não 
estiver aberta, aparecerá no visor OFF sem a gota  sobre a seta.

2. Carregue em () para seleccionar a válvula desejada para abertura manual.
3. Carregue em (+) quando a seta se situar em frente ao número desejado, para 

abrir essa válvula. A válvula abrir-se-á.
4. Para fechar a válvula manualmente, carregue no (+). A válvula fechar-se-á.     

4.2 Funcionamento sequencial "manual" de todas as válvulas
Existe a possibilidade de accionar todas as válvulas sequencialmente, uma atrás da 
outra.
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1. Prima () até que apareça .
2. Quando 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 ao fim. 
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. 
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4.3  Período  de  rega  aumentado  ou  diminuído  consoante  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 10%). À medida 
que for aumentando ou diminuindo uma percentagem, os símbolos +% ou -% 
aparecem sem piscar no visor principal, respectivamente. 

Importante! A duração máxima do período de rega, mesmo com aumento 
do tempo em %, não pode ultrapassar as 4 horas.

5. Avisos adicionais

5.1 Aviso intermitente de pilha gasta
Quando a pilha estiver a ficar gasta, vai aparecer no visor um ícone com uma pilha 
a piscar. Se o controlador não estiver ligado a uma fonte de alimentação principal, 
a substituição da pilha deve demorar no máximo 30 segundos, para não perder os 
dados programados.
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5.2  Dados inexistentes no programa de rega
Durante a operação “manual” do sistema de rega através do controlador, aparecerá 
no visor no Pro9, o que 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.

5.3 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 
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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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5.4 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 confirmar se a válvula está realmente em curto-circuito, seleccione a válvula 
intermitente na função "manual" (ver secção 4.1). Se a válvula estiver mesmo em 
curto-circuito, surgirá a palavra ShOrt.    

5.5 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. 

5.6 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. 

Pág. 18

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

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.

5.8 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.  

6. Manutenção
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• Recomenda-se a instalação de um filtro antes da válvula do controlador; filtro 
este que deve ser limpo passados alguns meses de utilização. Uma instalação 
sem filtro pode levar a um mau funcionamento do sistema.

• Em condições normais, a pilha (alcalina) dura pelo menos 1 ano.
• Pressão da água recomendada: de 1 a 8 ATM (bar).
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7. Detecção de falhas e reparação

Problema / 
Acontecimento

Causa Solução

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

Corte no cabo que liga o 
controlador à válvula.

Desligue e ligue 
novamente os cabos ou 
substitua o cabo de 
controlo.

Não há voltagem ou o 
transformador está 
danificado.

Coloque uma nova fonte 
de voltagem ou substitua o 
transformador. 

Válvula ou ligação em 
curto-circuito (ver ponto 
5.4).

Verifique as ligações dos 
cabos. Substitua o 
solenóide.

Mau funcionamento da 
válvula principal.

Verifique, instale ou 
substitua a válvula 
principal.

Não aparece nada no 
visor.

Mau funcionamento da 
rede eléctrica ou pilha 
fraca.

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

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

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

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

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.

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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8. Acessórios adicionais

Caixa de protecção com fechadura
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 220/24 VAC
Cabo de controlo de 2 fios (50m drum)
Cabo de controlo de 6 fios (50m drum)
Cabo de controlo de 8 fios (50m drum)
Cabo de controlo de 10 fios (50m drum)
Sensor de temperatura
Sensor de chuva
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