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Controlador de rega avançado, computadorizado e com 
funcionamento eléctrico 
 
Manual de Instalação e Funcionamento 
 
 
Galcon 
Fabricante israelita líder em controladores de rega 
 
 
  
 
Características do controlador 
 
• Controla o funcionamento de 1 a 24 válvulas, mais válvula principal ou bomba 
• Trabalha com válvulas eléctricas de 24VAC 
• Entrada para sensores de chuva, temperatura ou humidade 
• Programação de rega semanal ou cíclica para uma ou para um grupo de 

válvulas 
• Programação individual de uma válvula de fertilização 
• Programação para iluminação de jardins 
• Incremento de rega: alteração opcional da duração da rega através de 

percentagem 
• Duração da rega desde 1 minuto até 9 horas 
• Ciclo de rega desde uma vez por dia até uma vez cada 30 dias 
• Operação manual de válvulas individuais ou grupos de válvulas 
• Detecção automática de curtos-circuitos. O dispositivo identifica e invalida a 

válvula em curto-circuito e adverte visualmente 
• Cópia de segurança (backup) da memória do programa por 20 anos 
• Bateria de 9V para manutenção da hora até 90 dias (não incluída) 
• Garantia e serviço da Galcon 
 
 
Conteúdo 
 
Preparação da instalação 
1. Ajuste do controlador de rega às válvulas 
2. Funcionamento manual e mecânico 
 
Instruções de instalação e ligações 
1. Instalação do controlador 
2. Adição ou substituição de módulo de 4 válvulas 
3. Ligar os cabos do solenóide 
4. Ligar o controlador a uma fonte de voltagem CA 
5. Ligação do sensor 
 
Programação do controlador de rega 
1. Informação geral 
2. Fixar a hora actual e o dia da semana 
 
Programar rega de grupo de válvulas (A, B ou C) 
1. Programar rega semanal 
2. Programar rega cíclica 
3. Seleccionar válvulas para o grupo A, B ou C 
4. Fixar o tempo de duração da rega 



 

Manual Galcon AC8_24 FERTI PT 2 

 
Programação do controlador para válvula individual – Zonas 
Independentes I 
1. Selecção da válvula (Zonas Independentes I) 
2. Fixar a duração da rega (Zonas Independentes I)  
3. Rega por dia da semana 
4. Programação de rega cíclica 
 
Programação avançada 
1. Suplemento de fertilização (F) 
2. Sensor 
3. Programação para iluminação de jardim 
4. Disponibilidade de água 
5. Anulação de rega 
6. Manual 
7. Teste 
8. RESET 
 
 
 
Manutenção 
1. Aviso de bateria fraca 
2. Aviso de falta de energia 
3. Filtro 
4. Pressão de água 
5. Problemas – detecção e resolução 
 
Acessórios 
 
 
 
Preparação da instalação 
 
1. Ajuste do controlador de rega às válvulas 
O controlador de rega foi projectado para operar válvulas eléctricas standard até 
24VAC 2.2W. As válvulas não são fornecidas com o controlador. 
1. Feche a válvula principal da água. 
2. Instale as válvulas no sistema de rega. 
 
ATENÇÃO! 
Dirija o fluxo da água de acordo com o símbolo de direcção da água na válvula. 
 
Uma válvula eléctrica principal pode ser instalada na entrada do sistema de rega. A 
válvula principal abrir-se-á automaticamente quando qualquer válvula for aberta, e 
fechar-se-á automaticamente com o fecho da última válvula. A válvula principal é 
apresentada no visor e no bloco dos terminais com a letra "M". Não é necessário 
programar a válvula principal. 
 
2. Operação manual 
As válvulas de rega podem abrir ou fechar de forma manual. Este modo é 
particularmente útil quando a rega é necessária de forma imediata e não há tempo 
para o controlador funcionar. 
A chave para o funcionamento manual está localizada por debaixo do solenóide. 
1. Para abrir a válvula gire a chave no sentido contrário aos ponteiros de um 

relógio (2). 
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2. Para fechar a válvula gire a chave no sentido dos ponteiros de um relógio (1). 
• Na presença de electricidade a válvula não se pode fechar manualmente. 
• Para a válvula funcionar com o controlador, a chave da operação manual deve 

estar na posição AUTO (1). 
 
ATENÇÃO! 
Se houver uma válvula central manual, deve ser aberta manualmente. 
 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
ATENÇÃO! 
É recomendável colocar o controlador num lugar acessível e ao nível da vista. 
 
• Abra a porta do controlador com a chave anexa (1) 
• Para chegar ao painel do conector desaperte os parafusos do lado esquerdo do 

controlador por debaixo da tampa principal (2) e abra o painel (3). 
 
(1) – Porta e chave do controlador 
(2) – Parafusos de aperto 
(3) – Painel 
 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
1. Instalação do controlador 
Instale o controlador na parede ou numa caixa própria para controladores 
apertando os três parafusos nos respectivos orifícios (2). Utilize as tampinhas 
incluídas para tapar estes parafusos. 
 
Coloque a bateria de 9V no lugar apropriado (1). 
 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
2. Adição ou substituição de módulo de 4 válvulas 
 
 
 
Atenção: 
Os módulos podem ser adicionados ou substituídos apenas no modelo AC-
800248 
 
Para se adicionar ou substituir um módulo de 4 válvulas, há que seguir os seguintes 
procedimentos: 
1. Gire o selector para o modo de teste (prueba). 
2. Desligue o cabo CA-24V do módulo. 
3. Espere um minuto. 
4. Remova a bateria. 
5. Desaperte os parafusos da frente do módulo. 
6. Junte ou substitua o módulo encaixando-o ou removendo-o, respectivamente. 
7. Aperte os parafusos. 
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8. Reponha a bateria na sua posição. 
9. Volte a ligar o cabo CA-24V. 
• O número de válvulas que o controlador operará aparece agora no visor LCD. 
• Deve fixar-se a hora actual. 
 
OS PROGRAMAS INSTALADOS NO CONTROLADOR SERÃO ARMAZENADOS MESMO QUANDO 
DESLIGADOS DA CORRENTE (MEMÓRIA DE 20 ANOS). 
 
(1) – Módulo 
(2) – Parafusos 
(3) – Conector 

 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
3. Ligar os cabos do solenóide 
 
Geral 
 
Dois cabos idênticos em cor e polaridade são ligados a cada solenóide. Um cabo 
(qualquer um deles) deve ser ligado à válvula desejada no módulo. O segundo cabo 
deve ser ligado ao ponto COM no módulo. A distância entre o controlador e as 
válvulas é geralmente maior que a dos cabos do solenóide. Pode ser utilizado um 
cabo de extensão. 
 
Informação sobre o cabo de extensão 
• O cabo de extensão conduz apenas 24 volts. 
• A ligação deve ter pelo menos dois cabos a mais do número de válvulas 

requeridas. Um para a válvula principal ("Master Valve") e outro para a comum 
("Common"). 

• Para facilitar a ligação é recomendável o uso de cabos de cores diferentes. 
• O diâmetro mínimo do cabo deve ser de 0.5mm; se as válvulas estiverem a 

uma distância de mais de 100 metros do controlador, será necessário um 
diâmetro maior. Consulte por favor o seu distribuidor. 

• O cabo deve ser adequadamente fixado na parede com clips e pregos ou de 
forma subterrânea num tubo protector. 

• Se forem necessárias junções de cabos, use uma caixa protectora de conexão. 
• A ligação do cabo de extensão às válvulas deve estar numa caixa de protecção 

(não incluída). É recomendável ter mais pontos de conexão na caixa do que o 
número de válvulas. 

 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
Ligar o cabo de extensão 
1. Abra o painel do controlador, desapertando os parafusos do lado esquerdo do 

controlador (ver esquema). Insira o cabo através do bloco de terminais. Cada 
módulo tem um ponto de conexão "COM". Observe as cores e as posições dos 
cabos de conexão, como referência.  
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2. Ligue a ponta livre do cabo à caixa de conexão anexa às válvulas, de acordo 
com a cor e as indicações do número anterior. 

3. Ligue as válvulas à caixa de conexão. 
 
(1) – Caixa de conexão 
(2) – Cabo de extensão 
(3) – Válvulas 
(4) – Cabo protector 
(5) – Atilhos do cabo 
 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
4. Ligar o controlador a uma fonte de voltagem CA 
Se for utilizado um transformador interno, o diâmetro mínimo do cabo deve ser de 
0.7mm.  
Verifique com um equipamento de medição standard que não existe voltagem no 
circuito eléctrico. Enrosque os cabos eléctricos através do pequeno cabo protector à 
esquerda, ligando os dois cabos do transformador ao circuito utilizando o conector 
standard (incluído). 
Fixe o conector no prego localizado no fundo da caixa do transformador. 
 
AVISO! 
UTILIZE SOMENTE O TRANSFORMADOR INCLUÍDO OU UM TRANSFORMADOR APROVADO PELA 
CE COM 230VAC, 50 HZ, E SAÍDA DE 24 VAC DE VOLTAGEM, 830 MA. ALIÁS, O 
TRANSFORMADOR DEVE SER DE CATEGORIA SELV E RESPEITAR AS NORMAS IEC 61558 OU 
700 VDEO.  
QUALQUER LIGAÇÃO FEITA ENTRE O CONTROLADOR DE REGA E UMA FONTE DE ENERGIA OU 
OUTRO APARELHO ELÉCTRICO, EXCEPTUANDO AS VÁLVULAS DE REGA, DEVE SER EXECUTADA 
POR UM ELECTRICISTA COMPETENTE. 
 
Feche a tampa do transformador com os dois parafusos. 
 
Aviso! 
É necessário ligar um interruptor de duas polaridades entre o quadro de 
electricidade 110VAC/220VAC e o controlador. O ponto de alimentação de 
110VAC/220VAC, o circuito, e a ligação ao transformador deverão ser executadas 
segundo as "Normas eléctricas de campo" por um electricista credenciado, de 
acordo com os requisitos da "Electrical Bill" e de segurança.  
 
ATENÇÃO! 
Não ligue o controlador a um ponto de voltagem utilizado para outros 
equipamentos eléctricos. 
Se o controlador for ligado a uma estação de relé de qualquer tipo deverá estar 
distanciado no mínimo 5 metros. 
 
 
 
Instruções de instalação e ligações 
 
5. Ligação do sensor (opcional) 
Ligue os cabos do sensor ao bloco de terminais superior, marcado SNSR (G+S). A 
polaridade das ligações não é importante. 
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Programação do controlador de rega 
 
Programação de rega para grupo de válvulas: 
Podem ser programados três programas (A, B, C). 
Separadamente para cada programa devem ser seleccionados os dias de rega para 
todas as válvulas ligadas a cada grupo de programa. Fixa-se a hora de início para a 
primeira válvula e a duração de cada rega para cada válvula separadamente. As 
válvulas abrir-se-ão sequencialmente, segundo o número marcado no visor – 
quando a primeira válvula fecha, a segunda abre e assim sucessivamente. Só abre 
uma válvula de cada vez. Se os programas A, B e C forem fixados para se 
sobreporem em tempo de rega, o programa A abrirá primeiro, e somente depois de 
este terminar é que o programa B começará e, finalmente, o programa C.  
 
Zonas Independentes I 
Neste programa o horário de rega é definido para cada válvula individual. Primeiro 
seleccione a válvula e depois o programa: fixe a duração da rega, ou o ciclo de 
rega, e a hora de início para a válvula designada. 
 
Informação geral 
Para programar o controlador, use o selector de 16 posições e 4 botões. 
 
(� ) Pressione este botão para se mover entre os campos nas distintas posições do 
selector. 
 
(�) Pressione este botão para seleccionar os dados a serem modificados (por 
exemplo: hora, minutos, etc.). 
 
(+) Pressione este botão para aumentar o valor dos dados seleccionados (por 
exemplo: aumentar uma hora). 
 
(-) Pressione este botão para diminuir o valor dos dados seleccionados (por 
exemplo: diminuir uma hora). 
 
 
 
Programação do controlador de rega 
     
2. Fixar a hora actual e o dia da semana 
 
Para que o controlador de rega opere o sistema de rega nas horas desejadas, 
primeiramente devem ser estabelecidos a hora actual e o dia da semana. 
 
• Passe o selector para a posição HORA/DIA, pressione (�). Os dígitos da hora 

piscarão. Fixe a hora actual utilizando (+) e (-) conforme necessário (tenha 
atenção às designações AM e PM). 

• Pressione (�). Agora os dígitos dos minutos piscarão. Fixe os minutos actuais 
usando (+) e (-) conforme necessário. 

• Pressione (�). Aparecerá uma seta intermitente no alto do visor do painel. 
Posicione a seta em linha com o dia actual usando (+) e (-) conforme 
necessário. 

• É possível alterar o formato da hora de 24 horas (europeu) pressionando 
simultaneamente o (+) e o (-) enquanto pisca. Se se voltar a carregar 
regressará ao formato AM/PM. 
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• Depois desta programação, com o selector no modo HORA/DIA, se houver uma 
válvula a funcionar, aparecerá uma gota � no écran em linha com a válvula 
aberta, juntamente com o tempo restante de rega (contagem decrescente).  

 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
Programar rega de grupo de válvulas 
 
Conforme indicado, o controlador permite dois tipos de programação de válvulas: 
 
1. Programas A, B e C – programação destinada a um grupo de válvulas. 
2. Zonas Independentes I – programação separada para cada válvula individual. 

Para este programa passe para a página 21. 
 
Programação do controlador para um grupo de válvulas (A, B e C) 
• Para seleccionar o programa A ou B ou C, ou para seleccionar um programa de 

iluminação (para o programa de iluminação ver a página 28), gire o selector até 
ao modo PROGRAMA. 

• Aparecerá um destes três programas no visor do painel. Pressione (� ) até que o 
programa pretendido apareça, por exemplo o A (para o programa de iluminação 
aparecerá o símbolo Λ, ver página 28). 

• Para seleccionar o programa pressione (�). A palavra OFF começará a piscar. 
Pressione (+). ON fica intermitente. O programa A foi então seleccionado. 

• Ao pressionar o (-) o programa cancelará (OFF). O programa não funcionará. 
• Nota: Continue com a programação semanal/cíclica (páginas 16/18).    
  
 Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programar rega de grupo de válvulas 
 
SEMANAL / CÍCLICA 
 
1. Programação de rega semanal � 
 
• Nesta operação devem ser fixados os dias da semana em que se deseja a rega 

para as válvulas ligadas ao respectivo programa. 
• Gire o selector até ao modo SEMANAL/CÍCLICO (programas A, B e C). 
• Pressione (� ) e seleccione programação semanal �. 
• Pressione (�). Na parte superior do visor do painel aparecerá uma seta 

intermitente por debaixo de segunda-feira. Se você quiser seleccionar segunda-
feira como um dia de rega, carregue �. A seta por debaixo de segunda-feira 
ficará fixa e deixará de piscar, enquanto que a seta por debaixo de terça-feira 
começará a piscar. Se você não quiser seleccionar a terça-feira como dia de 
rega, carregue (+). A seta desaparecerá e uma seta por debaixo de quarta-feira 
começará a piscar, e assim sucessivamente.  

 
 Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 
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Programar rega de grupo de válvulas 
 
HORAS DE INÍCIO  
 
Programação das horas de início para rega semanal 
Nesta operação podem ser estabelecidas para todos os programas (A, B e C) quatro 
horas diárias de arranque. Cada arranque opera primeiramente a válvula principal 
designada para o programa e sequencialmente as restantes válvulas abrir-se-ão.  
 
• Gire o selector até ao modo HORAS DE INÍCIO (programas A, B e C). No visor 

aparecerá: INÍCIO I, o símbolo do programa semanal � e OFF ou a última 
hora de início programada. 

• Pressione (+) ou (-) para fixar a hora de início desejada (tenha atenção às 
configurações AM e PM). Se necessário, repita os passos para INÍCIO II, III, 
IV. Para cancelar uma hora de início em particular, seleccione-a com (� ) e 
pressione (�). A hora vai começar a piscar. Carregue em (+) ou (-) até que no 
visor apareça OFF. 

• Para programas adicionais seleccione um novo programa (por exemplo B) e 
repita os passos anteriores. Para continuar a programar, veja a página 19 – 
Selecção de válvula. 

 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programar rega de grupo de válvulas 
 

2. Programar rega cíclica ∞∞∞∞ 
 
O controlador é programado para operar o programa seleccionado em horas cíclicas 
definidas. O ciclo pode ser estabelecido desde um dia até 30 dias. As horas do ciclo 
serão idênticas para todas as válvulas atribuídas ao programa seleccionado. 
 
Selecção do horário cíclico 
• Gire o selector até ao modo SEMANAL/CÍCLICO (nos programas A, B e C) 

• Carregue (� ) até que apareça o símbolo ∞∞∞∞ e DIAS 1 (ciclo de rega de 1 dia). 
• Carregue (�). DIAS 1 começará a piscar. 
• Fixe o ciclo de horas utilizando (+) ou (-) conforme necessário até DIAS 30.  
 

Iniciar o ciclo de rega para programação cíclica ∞∞∞∞ 
É estabelecida a hora e o dia para se iniciar a rega cíclica da primeira válvula (na 
programação cíclica existe apenas uma hora de início). Todas as válvulas atribuídas 
ao programa designado abrir-se-ão de forma sequencial. Quando se fecha a 
primeira válvula, a segunda abre-se e assim sucessivamente. 
O número de dias que precedem o início do programa deve ser estabelecido. 0 
DIAS – a rega começará a partir desse dia, 1 DIAS – a rega começará a partir do 
dia seguinte e assim sucessivamente. Os dias que precedem o início da rega cíclica 
podem ser de até 30 dias. 
• Gire o selector até ao modo HORAS DE INÍCIO (nos programas A, B e C). 

Aparecerão no visor do painel INÍCIO I e a última hora de início registada. 
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• Pressione (�). Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Fixe a hora desejada 
usando (+) ou (-) conforme necessário. 

• Pressione (�) até que o número 1 e palavra DIAS apareçam no visor do painel. 
Fixe o número de dias que precedem o início do ciclo com (+) ou (-), conforme 
necessário. 

 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
  
 
Programar rega de grupo de válvulas 
 
VÁLVULAS 
 
3. Seleccionar válvula / válvulas para um grupo de válvulas (A, B ou C) 
Nesta operação, escolha que válvulas serão atribuídas ao programa seleccionado. 
Uma das 24 válvulas pode ser seleccionada para um programa em particular. 
 
ATENÇÃO 
Cada válvula individual só pode ser atribuída a um dos quatro programas. 
 
• Gire o selector até VÁLVULAS (Programas A, B e C). O visor mostrará: o 

programa seleccionado, a válvula � e � ao lado das válvulas seleccionadas 
anteriormente. 

• Carregue (�). A primeira válvula � começará a piscar. 
• Pressione (+) para seleccionar a válvula. O símbolo da válvula seleccionada � 

deixará de piscar. A válvula sequencial começará a piscar e assim 
sucessivamente. 

• Para não seleccionar uma válvula pressionar (-). A válvula desaparecerá. A 
válvula sequencial começará a piscar e assim sucessivamente. 

• Pressione (� ) para ver todas as válvulas disponíveis para este programa.      
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programar rega de grupo de válvulas 
 
DURAÇÃO 
 
4. Fixar a duração da rega � para cada válvula 
A duração da rega para cada válvula pode ser programada de 1 minuto até 9 horas 
(8:59). 
 
• Gire o selector até ao modo DURAÇÃO (Programas A, B e C). 
• No visor do painel aparecerá o símbolo do programa actual juntamente com o 

tipo de programa (semanal / cíclico), o símbolo de duração � e o símbolo da 
válvula �, em linha com a válvula que você tenha designado.   

• Pressione (�). 
• Pressione (�). Os dígitos da hora começarão a piscar. Usando (+) ou (-), 

conforme necessário, fixe o número das horas desejadas. 
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• Pressione (�). Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Usando (+) e (-), 
conforme necessário, fixe o número dos minutos desejados. 

• Pressione (� ) para avançar a seta para a próxima válvula. 
 
ATENÇÃO! 
A rega com duração fixada em 0:00 não acontecerá. 
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

  
 
 
 
Programação do controlador para válvula individual – Zonas 
Independentes I  
 
VÁLVULA 
 
Programar o controlador para válvula individual – Zonas Independentes I 
Primeiro seleccione a válvula desejada e depois continue programando a rega como 
se segue: 
 
1. Selecção da válvula (Zonas Independentes I) 
 
• Gire o selector até ao modo VÁLVULA (em Zonas Independentes I). O símbolo I 

e o símbolo da primeira válvula disponível � aparecerão no visor do painel (é 
possível seleccionar qualquer válvula desde que não tenha sido anteriormente 
atribuída a outro programa). 

• Pressione (� ) várias vezes até que o símbolo � da válvula desejada apareça. 
• Gire o selector até à duração da rega pretendida.   
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação do controlador para válvula individual – Zonas 
Independentes I  
 
DURAÇÃO 
 
2. Fixar a duração da rega ���� (Zonas Independentes I) 
 
É possível programar a duração da rega para cada válvula desde 1 minuto até 9 
horas (8:59). 
 
• Gire o selector até o modo DURAÇÃO (em Zonas Independentes I). 
• No visor aparecerão: o símbolo I, o símbolo da duração �, o símbolo da válvula 

�, em linha com a válvula seleccionada, e os dígitos da hora. 
• Pressione (�). Os dígitos da hora começarão a piscar. Utilizando (+) e (-), 

conforme necessário, fixe o número das horas desejadas. 
• Pressione (�). Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Utilizando (+) e (-), 

conforme necessário, fixe o número dos minutos desejados. 
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ATENÇÃO! 
Uma válvula com hora de rega fixada em 0:00 não abrirá. 
  
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação do controlador para válvula individual – Zonas 
Independentes I  
 
SEMANAL / CÍCLICA 
 
3. Rega por dia da semana � 
 
Seleccionar os dias de rega 
 
• Nesta função fixe os dias da semana em que a válvula designada funcionará. 
• Gire o selector até ao modo SEMANAL / CÍCLICO (Zonas Independentes I). 
• Pressione (� ) e seleccione o programa semanal �. 
• Pressione (�). Na parte superior do visor aparecerá uma seta � intermitente por 

baixo de segunda-feira. Se você quiser seleccionar segunda-feira como dia de 
rega pressione (+). A seta por baixo de segunda-feira ficará fixa e parará de 
piscar, enquanto que a seta por baixo de terça-feira começará a piscar. Se não 
quiser seleccionar segunda-feira como dia de rega, pressione (-) e a seta 
desaparecerá e uma outra seta por baixo de terça-feira começará a piscar (e 
assim sucessivamente).     
 

Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação do controlador para válvula individual – Zonas 
Independentes I  
 
HORAS DE INÍCIO 
 
Programação das horas de início para o programa semanal 
 
Nesta função é possível programar até quatro horas distintas de início para um 
período de 24 horas. A válvula abrir-se-á a estas horas durante a duração 
atribuída.  
• Gire o selector até ao modo HORAS DE INÍCIO (Zonas Independentes I). No 

visor aparecerá: INÍCIO I, o símbolo do programa semanal �, a palavra OFF ou 
a última hora de início que foi designada, e � a válvula em linha com a válvula 
seleccionada. 

• Pressione (�). Os dados que aparecem piscam (ou a última hora de início). 
• Fixe a hora de início desejada, usando (+) ou (-) conforme necessário (tenha 

atenção às definições AM e PM). 
• Se necessário, repita os passos 2 e 3 para o programa 2, 3, 4 (INÍCIO II, III, 

IV). 
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• Para cancelar uma hora de início específica, seleccione a hora com (� ) e 
pressione (�). Os dígitos da hora começarão a piscar. Pressione (+) ou (-) 
conforme necessário até que apareça OFF no visor do painel.        

 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação do controlador para válvula individual – Zonas 
Independentes I  
 

4. Programação de rega cíclica ∞∞∞∞ 
Nesta função o controlador é programado para operar a válvula seleccionada nos 
horários cíclicos estabelecidos. O ciclo pode ser fixado desde um dia até 30 dias. 
Selecção do horário cíclico 
• Gire o selector até SEMANAL/CÍCLICO (modo Zonas Independentes I). 

• Pressione (� ) até que apareça o símbolo ∞∞∞∞ e DIAS 1, o que significa que o ciclo 
é de 1 dia. 

• Pressione (�). 1 começará a piscar. 
• Ajuste o horário do ciclo usando (+) ou (-) conforme necessário, até 30 DIAS. 
 
HORAS DE INÍCIO  
 
Iniciar o ciclo de rega para programação cíclica 
Nesta função são determinados a hora e o dia para começar o ciclo de rega na 
válvula seleccionada. O número de dias antes das primeiras horas de início deve 
também ser determinado. 0 DIAS – o programa começará a operação a partir 
desse dia, 1 DIAS – o programa começará a operação no dia seguinte e assim 
sucessivamente. Os dias que precedem o ciclo de rega podem ser de até 14 dias. 
• Gire o selector até ao modo HORAS DE INÍCIO (Zonas Independentes I). 

Aparecerá no visor INÍCIO I. 
• Pressione (�). Os dígitos da hora começarão a piscar. Fixe a hora de início 

desejada usando (+) ou (-), conforme necessário. 
• Pressione (�). Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Fixe os minutos 

desejados para a hora inicial usando (+) ou (-) conforme necessário. 
• Pressione (�) até aparecerem no painel o número 0 e a palavra DIAS (ou o 

último número de dias programado no ciclo). Fixe o número de dias que 
precedem o início do ciclo, usando (+) ou (-) conforme necessário.  
Para programar válvulas adicionais no modo Zonas Independentes I, volte à 
página 21 "Seleccionar válvula (Zonas Independentes I).  

 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
 
 
Programação avançada 
 
FERTILIZAÇÃO 
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1. Suplemento de fertilização (F) 
 
O horário de fertilização estabelece-se independentemente para cada válvula 
individual. A fertilização é adicionada de acordo com a duração da rega desde 10% 
até 90% do tempo de rega da válvula específica. A fertilização ocorre sempre em 
metade do tempo de rega da válvula.  
 
Exemplo: Uma válvula específica foi programada para uma duração de 60 minutos. 
O suplemento de fertilização é fixado em 20%. A rega regular será executada 
durante os primeiros 24 minutos (sem fertilização). Posteriormente será adicionada 
a fertilização para os próximos 12 minutos (20% do tempo programado); depois 
continuará a rega regular durante os próximos 24 minutos, para que a linha possa 
ser lavada. 
 
• Gire o selector até ao modo FERTILIZAÇÃO. O símbolo da válvula de 

fertilização (F) e % aparecerão no visor do painel. 
• Pressione (� ) até que a válvula que você deseja seleccionar comece a piscar. 
• Surgirá no visor do painel 00%. Pressione (�). 00 começará a piscar. Fixe a 

percentagem da hora usando (+) e (-) conforme necessário 
• Repita os passos anteriores para qualquer outra válvula que seja necessária.     
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

   
 
 
Programação avançada 
 
SENSOR 
 
2. SENSOR � 
 
O sensor funciona fechando a válvula que lhe foi atribuída, de acordo com 
condições relevantes, como por exemplo chuva, temperatura e humidade. Um 
sensor operacional evitará a abertura da válvula (ou a encerrará). O operador pode 
seleccionar qualquer válvula a ser atribuída ao sensor. 
 
• Gire o selector até ao modo SENSOR. O símbolo � aparecerá no visor do painel. 
• Pressione (�). O símbolo � da primeira válvula disponível começará a piscar. 
• Pressione (+) para seleccionar a válvula. O símbolo da respectiva válvula parará 

de piscar e o símbolo da próxima válvula disponível começará a piscar.  
 
ATENÇÃO 
Uma válvula programada com uma duração de rega de 0:00 não pode ser ligada ao 
sensor!!! 
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação avançada 
 
PROGRAMA 
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3. Programação para iluminação de jardim Λ 
 
É possível trabalhar com a iluminação de jardim apenas com o programa semanal. 
A iluminação de jardim é um programa independente que não afecta nem a válvula 
principal, nem o sensor, nem o modo de fertilização e nem o incremento do tempo 
de rega. A função de iluminação de jardim é adaptável somente a relé de 24VAC 
até mA 40. 
 
1. Programar a iluminação de jardim 
• Gire o selector até ao modo PROGRAMA. 
• Um dos programas aparecerá no visor do painel. Carregue (� ) até que o 

programa de iluminação apareça. Λ 
• Carregue (� ). A palavra OFF começará a piscar. Pressionando (+) mudará o 

piscar de OFF para ON. Λ A programação de iluminação de jardim foi 
seleccionada. 

• Carregue (-) para fechar o programa (OFF). 
• Continue a programar os dados desejados para a iluminação de jardim, seguindo 

as instruções da programação semanal na página 16. 
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação avançada 
 
% DE REGA 
 
4. % de rega (incremento de rega) 
A duração da rega programada pode ser aumentada ou diminuída para todas as 
válvulas, especificando uma percentagem para a duração. Esta pode ser activada 
para as seguintes duas alternativas: 
1. Extensão de percentagem idêntica para todas as válvulas. 
2. Programação de uma percentagem variável para válvulas distintas, de acordo 

com o respectivo programa A, B e C, e Zonas Independentes I. 
 
1. Alterar o incremento de rega para todas as válvulas 
• Gire o selector até ao modo INCREMENTO DE REGA. ALL, 00, +, %. O 

símbolo de duração � e o símbolo de todas as válvulas designadas � aparecerão 
no visor do painel. 

• Carregue (�). 00 começará a piscar. Estabeleça a % de modificação de rega 
para todas as válvulas usando (+) ou (-). 

 
NOTA: Se o INCREMENTO DE REGA for programado para um dos programas 
(A, B, C, I) não é possível obter o modo ALL. 
 
2. Modificar o incremento de rega para os programas (A, B, C, I) 
• Gire o selector até ao modo INCREMENTO DE REGA. ALL, 00, +, %. O 

símbolo de duração � e o símbolo de todas as válvulas designadas � aparecerão 
no visor do painel. 

• Pressione (� ) até que o programa A e o símbolo de todas as válvulas atribuídas 
ao programa A apareçam no visor do painel. 
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• Pressione (�). 00 começará a piscar. Pressione (+) ou (-) para aumentar ou 
diminuir a percentagem necessária. 

• Pressione (� ) para executar os passos anteriores para os programas B, C e 
Zonas Independentes I. 

NOTA: Se o INCREMENTO DE REGA for fixado para ALL, não é possível 
obter mais nenhum programa (programas A, B, C e I). 
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
    
Programação avançada 
      
ANULAÇÃO DE REGA 
 
5. Anulação de rega �   
Esta função é utilizada para suspender temporariamente a rega de um número de 
válvulas ou de todas as válvulas, quando, por exemplo, está a chover. O horário de 
rega permanece armazenado no controlador, mas não é implementado. 
No modo ALL, a suspensão desactivará todas as válvulas. Outra opção é suspender 
um grupo de válvulas, segundo a sua atribuição – grupo A, B, C ou I. 
A suspensão pode ser efectuada desde um dia até 99 dias. No final do período de 
suspensão, o controlador voltará ao seu horário original, seguindo a programação 
anterior. 
 
1. Suspensão de todas as válvulas 

• Gire o selector até ao modo ANULAÇÃO DE REGA �. DIAS 0, a palavra ALL e 
os símbolos da válvula � aparecerão no visor do painel. 

• Pressione (�). DIAS 0 começará a piscar. Fixe o número de dias de suspensão 
necessários para todas as válvulas usando (+) e (-). 

 
2. Suspensão das válvulas atribuídas aos programas A, B, C ou I 

• Pressione (� ) até que o programa A e o símbolo das válvulas � atribuídas ao 
programa apareçam no visor do painel. 

• Pressione (�). DIAS 0 começará a piscar. Fixe o número de dias de suspensão 
necessários para todas as válvulas atribuídas ao programa A, usando (+) ou (-).  

 
NOTA: Se as válvulas atribuídas a um programa já tenham sido 
programadas para suspensão, não é possível suspender todas as válvulas 
em modo ALL.      
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
 
 
 
 
Programação avançada 
 
MANUAL 
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6. Manual � 
As válvulas podem ser activadas manualmente através das seguintes cinco opções: 
1. TODAS as válvulas podem ser operadas manualmente; 
2. As válvulas atribuídas a um programa específico (A, B ou C) podem ser 

operadas manualmente; 
3. Mais de um programa pode ser operado manualmente (por exemplo A e B); 
4. Todas as válvulas das Zonas Independentes I podem operadas manualmente; 
5. Uma ou mais válvulas do modo Zonas Independentes I podem ser operadas 

manualmente. 
 
1. Operação manual de todas as válvulas 
• Passe o selector para o modo MANUAL. O símbolo �, a palavra ALL e todas as 

válvulas programadas � aparecerão no visor do painel. 
• Pressione (+). A palavra HOLD aparecerá imediatamente no écran por alguns 

segundos. 
• As válvulas abrir-se-ão de acordo com a seguinte sequência: 1. Válvulas 

programadas no modo Zonas Independentes I, em ordem crescente. 2. Válvulas 
atribuídas ao programa A, depois ao programa B e ao programa C. 

 
2. Operação manual de um número de válvulas atribuídas aos programas 
A, B, C ou I 

• Pressione (�). Um dos símbolos dos programas piscará. 
• Pressione (� ) até o programa desejado aparecer (por exemplo, programa A). Os 

símbolos das válvulas atribuídas a este programa juntamente com o símbolo � 
aparecerão no visor do painel. 

• Pressione (+). Imediatamente aparecerá por alguns segundos no écran a palavra 
HOLD, seguida da palavra ON. 

• As válvulas atribuídas ao programa designado abrir-se-ão sequencialmente. 
 
3. Operação manual de uma das válvulas das Zonas Independentes I 

• Pressione (� ) até que o I desapareça e o símbolo da primeira válvula atribuída 
ao grupo I pisque no visor do painel. 

• Use (� ) para seleccionar a válvula desejada. 
• Pressione (+). A palavra HOLD aparecerá por alguns segundos no écran, 

seguida pela palavra ON. A válvula seleccionada abrir-se-á imediatamente. 
 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Programação avançada 
 
7. Teste 
Gire o selector até ao modo PRUEBA/RESET. 
Teste série das válvulas programadas 

• Pressione simultaneamente (-) e (� ) durante 4 segundos. Todas as válvulas 
programadas � aparecerão no visor do painel e uma gota � aparecerá em linha 
com a primeira válvula – mostrando que esta válvula está aberta. 

• Pressione (+). A primeira válvula fechar-se-á e a válvula seguinte abrirá. 
• Se uma das válvula estiver em curto-circuito, a gota � em linha com a válvula 

começará a piscar. Essa válvula deve ser removida e o curto-circuito reparado 
para permitir que o teste continue. 

Teste a uma válvula individual 



 

Manual Galcon AC8_24 FERTI PT 17

• Pressione (�). Os símbolos � das válvulas aparecerão e o símbolo da válvula 1 
� começará a piscar. 

• Usando (� ), seleccione a válvula que quer testar (o símbolo da válvula 
seleccionada � começará a piscar). 

• Pressione (+). A válvula seleccionada abrir-se-á e o símbolo de uma gota � 
aparecerá em linha com ela. Pressione (-). A válvula fechar-se-á. 

• Por favor tome nota: para permitir que a válvula de fertilizante seja 
testada, é necessário abrir manualmente uma das válvulas e a válvula 
principal (se houver válvula principal) para testar o caudal da água, e só 
depois pode ser realizado um teste eléctrico à válvula do fertilizante.  

 
8. RESET   
É possível apagar todos os programas do controlador. 
• Passe o selector para Prueba / Reset. 
• Pressione simultaneamente (�) e (� ) durante 4 segundos. Todos os programas 

do controlador serão eliminados. O painel completo aparecerá no écran, o que 
significa que todos os programas foram apagados. Este procedimento foi 
completado com êxito. O número de válvulas e o código MNF aparecerão no 
écran. O controlador pode agora ser reprogramado.  

 
Deve-se voltar a colocar o selector no modo HORA/DIA depois de alguma 
alteração ou no fim do programa. 

 
 
 
Manutenção  
 
1. Aviso de bateria fraca (%) 
Quando a bateria está fraca, o ícone da bateria (%) aparece no visor do painel. A 
bateria deve ser substituída logo que possível. A bateria serve apenas como energia 
de reserva para o relógio. O programa é armazenado na memória do controlador 
(até 20 anos!) sem nenhuma fonte de energia. 
 
Nota: se a energia falhar quando a bateria estiver fraca, o relógio deve ser 
acertado. Quando a energia eléctrica voltar, o relógio começa a piscar e os 
programas são activados. O relógio pisca para avisar o utilizador que houve algum 
problema eléctrico (por exemplo, corte no abastecimento ou falta de bateria de 
reserva). A bateria deve ser substituída e o relógio acertado. 
 
* A bateria deve durar no mínimo um ano (bateria alcalina). 
 
2. Aviso de falta de energia 
Se por qualquer razão a energia eléctrica não chegar ao controlador,( aparecerá no 
visor do painel. 
 
ATENÇÃO 
Quando há uma perda de energia eléctrica, as válvulas não se abrem, mas o 
controlador continuará a mostrar o programa. 
 
NOTA! O controlador não pode ser programado quando a bateria estiver 
fraca e não houver energia eléctrica. 
 
3. Filtro 
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O filtro deve ser instalado em frente à válvula do controlador. O filtro deve ser 
limpo com água de poucos em poucos meses ou sempre que necessário. 
 
4. Filtro de água 
Pressão da água recomendada: 1-6 bar. 
 
 
 
 
Manutenção  
 
1. Problemas – Detecção e resolução   
 
Problema Causa Resolução 
A válvula não abre no 
programa automático ou 
na operação manual 
computadorizada  

Válvula ou cabo da válvula 
desligado  

Verifique cuidadosamente 
as ligações dos cabos e do 
cabo da válvula 

Gota intermitente em linha 
com uma das válvulas no 
visor do painel 

Curto-circuito no cabo da 
válvula ou no solenóide 

Verifique as ligações dos 
cabos ou substitua o 
solenóide 

O controlador não pode 
ser programado / O painel 
não aparece 

Problema no circuito de 
energia causado por 
bateria deteriorada  

Verifique a fonte de 
energia / transformador ou 
substitua a bateria 

O ícone do sensor pisca e 
a válvula não abre  

Curto-circuito no sensor Substitua o sensor ou 
conserte a ligação 

 Chave de funcionamento 
da válvula na posição 
ABERTA 

Rode a chave da válvula 
para a posição AUTO 
fechada 

A válvula não fecha Sujidade e lama na válvula Limpe a válvula 
 Problema na válvula (por 

exemplo, diafragma roto) 
Substitua a válvula 

Falha na actividade do 
regulador 

Memória com defeito * Recorra ao modo RESET: 
Pressione (�) e (� ) 
simultaneamente durante 
4 segundos. Todos os 
programas do controlador 
serão eliminados. No écran 
aparecerão os programas 
que foram apagados. O 
processo fica completo. O 
número de válvulas e o 
código MNF aparecerão no 
écran. O controlador deve 
ser reprogramado. 
Veja a página 32.   

 
* Nota: esta função cancelará todos os programas previamente gravados 
no controlador.     
    
 
 
Acessórios 
 
Acessórios 
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Válvula ¾" e solenóide 24 VAC 
Válvula 1" e solenóide 24 VAC 
Válvula 1 ½" e solenóide 24 VAC 
Válvula 2" e solenóide 24 VAC 
Transformador 24 VAC / 230 
Cabo de controlo da válvula de 2 arames (rolo de 50 metros) 
Cabo de controlo da válvula de 6 arames (rolo de 50 metros) 
Cabo de controlo da válvula de 8 arames (rolo de 50 metros) 
Cabo de controlo da válvula de 12 arames (rolo de 50 metros) 
Sensor 
Módulo de 4 válvulas 


