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Programador  de  rega  avançado  computadorizado  de  funcionamento  a 
pilhas
Instruções de programação e instalação

Este  manual  fornece  as  instruções  de  instalação  e  programação  para  os 
programadores DC-1 e DC-4, e para os programadores profissionais da série "S": 
DC-1S, DC-4S, DC-6S, DC-9S e DC-12S.

Características principais:

• Programação independente das válvulas.
• Programação semanal ou cíclica.
• Até 4 arranques diários no modo de programação semanal.
• Duração do ciclo de rega nos modelos DC-1 e DC-4: de 1 minuto até 12 horas.
• Duração do ciclo de rega nos programadores profissionais da série "S": de 1 

segundo até 12 horas.
• Frequência de rega dos modelos DC-1 e DC-4: desde uma vez por dia até uma 

vez cada trinta dias no programa cíclico.
• Frequência de rega dos programadores profissionais da série "S": desde uma 

vez por minuto até uma vez cada trinta dias no programa cíclico.
• Janela de rega no programa cíclico dos programadores profissionais da série 

"S".
• Resistente à água (estanque): modelos DC-1, DC-4 e DC-6S.
• Resistente à água: todos os modelos.
• Tempo de rega modificável de acordo com a percentagem introduzida.
• De uma até 12 válvulas mais uma válvula mestra em alguns modelos.
• Arranque "manual" de válvulas individuais.
• Arranque sequencial.
• Pilhas: 

• Modelos DC-1, 4, 6S e DC-1S, 4S e 6S: duas pilhas alcalinas de 9V.
• Modelos DC-9S e DC-12S: quatro pilhas alcalinas de 9V.

• Abertura de válvulas até 50m desde o programador nos modelos DC-4L, DC-6S, 
DC-9S e DC-12S.

Galcon
Indústria de Israel líder em Controladores de Rega
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1. Identificação dos componentes

1. Tampa superior
2. Visor do controlador
3. Tampa inferior
4. Tamoa do compartimento das pilhas
5. Ligação dos cabos ao solenóide
6. Solenóide 
7. Alavanca de comando manual
8. Acoplamento
9. Seta indicadora da direcção do fluxo da água
10.Válvula

Importante!
É recomendável a instalação de um filtro antes da válvula (ver lista de 
acessórios adicionais).
 
2. Instalação do programador de rega   

2.1. Montagem da válvula e do solenóide
1. Fechar a válvula principal do sistema de rega.
2. Instalar  a  válvula  hidráulica  no  sistema  de  rega,  tendo  o  cuidado de  a 

posicionar na direcção correcta do fluxo da água, conforme indicado na seta [4], 
por cima da cobertura da válvula. 

3. Se necessário, retirar o solenóide [1] da válvula, girando um quarto de volta 
para a esquerda. 

Nota: Tenha cuidado para não soltar o selo (anel O) [3].
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4. Depois  de  instalar  a  válvula  [5],  instalar  o  solenóide  (se  o  tiver  retirado), 
rodando um quarto de volta para a direita. Certifique-se da colocação da junta 
de borracha (anel O) [3] no respectivo lugar.

Importante!
É aconselhável não desmontar o acoplamento.
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2.2. Abertura manual
A válvula de rega pode ser aberta ou fechada de forma independente em relação à 
operação do controlador. A operação manual é útil para quando se pretende uma 
rega imediata, sem que existam atrasos por se ter de programar o controlador ou 
por  falta  de  conhecimentos  para  tal.  O  comando  de  accionamento  manual  da 
válvula  está localizado no solenóide e  possui  três  posições: Aberta,  Automática 
[AUTO] e Fechada.

Lembre-se! Para se realizar uma rega de forma automática, o comando da válvula 
deve estar na posição intermédia (AUTO).

Manivela de abertura / fecho manual

2.3. Instalação das pilhas 
Abra a tampa do compartimento das pilhas. Insira as pilhas (ver esquema). Todas 
as funções do programador vão aparecer momentaneamente no visor, e de seguida 
aparecerá  a  piscar  a  hora  12:00.  O  controlador  está  agora  pronto  para  ser 
programado.

Importante: Assegure-se  que  volta  a  colocar  a  tampa  do  compartimento  das 
pilhas com o comando alinhado com a seta esquerda, girando-o depois 1/8 de volta 
para a direita. 

Pág. 5

2.4. Instalação do programador no sistema de rega
Se a placa de montagem [2] estiver unida ao controlador, retire-a.

1. Insira o acoplamento de montagem [1] na abertura rectangular da placa de 
montagem, alinhando a palavra TOP, que está gravada no acoplamento e na 
placa.

2. Encaixe a placa de montagem, com o acoplamento de montagem inserido, na 
parte posterior do programador de rega e empurre-a até cima.

A  placa  de  montagem  do  controlador  [2]  pode  ser  montada  numa  parede, 
utilizando  2  parafusos  (não  incluídos  com  o  equipamento),  sendo  neste  caso 
desnecessário o acoplamento de montagem [1]. A distância entre o programador e 
o solenóide está limitada pelo comprimento do cabo conector.
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2.5 Ligação dos solenóides aos modelos DC-4, DC-4S e DC-6S

Nos modelos  DC-4,  DC-4S e  DC-6S,  ligue as  válvulas  aos  cabos que saem do 
programador, de acordo com o esquema e com a explicação seguintes.

(4)* Só em alguns modelos
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Do programador  saem uns  cabos marcados  [1].  O  extremo de cada cabo está 
protegido por uma cobertura que deve ser removida antes de se ligar o cabo. Os 
cabos foram especificamente desenhados para ligar as válvulas de rega Galcon de 
tipo DC aos solenóides [3].

O controlador e as suas conexões são resistentes à água. Para proteger as 
características  que  o  fazem  resistente  à  água,  deve-se  considerar  os 
seguintes pontos:
• Não remova as coberturas protectoras dos cabos que não estejam ligados às 

válvulas. As pontas expostas dos cabos podem criar um curto-circuito com os 
elementos condutores.

• Ligue os cabos às válvulas  (3) usando os conectores especiais resistentes à 
água (2) entregues com o produto. Ver esquema.

1. Corte a cobertura preta do cabo do programador (1) próximo da ponta do cabo 
e deixe exposta a cabeça do cabo desde o isolamento preto.  Os cabos dos 
solenóides têm três fios: branco, vermelho e preto. Não retire o isolamento dos 
três fios de cores.

2. Ligue cada um dos fios a um conector à prova de água (2).
3. Saem três fios de cada solenóide: branco, vermelho e preto. Corte a cobertura 

preta.  Ligue  o  cabo  branco  do  solenóide  ao  mesmo  conector  ao  qual  se 
conectou o cabo branco do programador, e com um alicate faça um pouco de 
pressão sobre a parte vermelha do conector até que este se alinhe com a base. 
Ligue os outros cabos da mesma forma: vermelho com vermelho, preto com 
preto. Ver esquema.

4. Ligue os restantes cabos do controlador aos cabos do solenóide de acordo com 
o  número  de  válvulas  no  sistema.  Assegure-se  que  o  número  de  válvulas 
corresponde com o número de cabos do controlador.

5. Não alargue os arames dos cabos excepto nos modelos DC-4L e DC-6S, 9S e 
12S.  

6. Nos modelos DC-4L e DC-6S, 9S e 12S, os solenóides podem ser conectados 
até uma distância de 50m. Os cabos utilizados devem ser idênticos aos cabos 
dos solenóides. As ligações devem efectuar-se da mesma maneira.

* O cabo cinzento (4) liga-se ao sensor e só é fornecido para os modelos DC-1S, 
DC-4S e DC-6S.

2.6 Instruções de instalação para os modelos DC-9S e DC-12S
1. Coloque os suportes de montagem. Fixe os suportes de montagem (entregues 

num pacote  em separado)  como se mostra  no primeiro  esquema,  antes de 
montar o programador na parede ou no quadro de controlo.

2. Monte  o  programador  na  parede  ou  no  quadro  de  controlo,  fixando-o  com 
parafusos e com os suportes de montagem acabados de colocar.

3. Abra  a  caixa  do  programador  utilizando a  chave  fornecida.  Veja  o  segundo 
esquema.

Importante!
Coloque o programador num local acessível e ao nível da vista.

Chave da caixa do controlador
Parafuso de segurança
 
4. Para  aceder  à  placa  de  conexão,  abra  o  painel  posterior  do  programador, 

soltando o parafuso de segurança à sua direita.
5. Instalar as pilhas: instale quatro pilhas alcalinas de 9V. Duas pilhas ao conector 

de expansão. Duas pilhas ao conector principal.
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Instale sempre primeiro as pilhas do conector de expansão.

Parafuso de segurança
Conector de pilhas principal
Conector de pilhas de expansão

6. Ligue os solenóides ao programador: no painel posterior existem umas faixas de 
ligação para ligar os fios do solenóide (branco, vermelho, preto). B = fio preto; 
R = fio vermelho; W = fio branco; VW = válvula mestra; V1 = válvula 1; etc.. 
São possíveis até quatro ligações W. As conexões W na faixa de ligações inferior 
são para as válvulas de 1 a 6 e para a válvula mestra. As conexões W1 na faixa 
de ligações superior são para as válvulas de 7 a 12. Os fios do sensor devem 
estar ligados às bornas do sensor SNS.

O programador está pronto para ser programado.  

Pág. 9

3. 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: se seleccionou as horas, pressione esta tecla e aumentará das 06:00 
para as 07:00).

(-) Botão para diminuir valores: diminui o valor dos dados seleccionados (exemplo: 
se seleccionou as horas, pressione esta tecla e diminuirá das 06:00 para as 05:00).

3.1. 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. 

Válvula | Duração | Dias | Hora de início
Hora | Sensor | Aberta | Fechada | Manual | Off

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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3.2 Alterar 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. 

3.3 Selecção das válvulas
Esta secção não se aplica ao modelo DC-1 
Programe  um  horário  de  rega  individualmente  para  cada  válvula.  Primeiro 
seleccione a válvula desejada e depois programe-a da seguinte forma:
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.
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3.4 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 segundos. O método de programação é o mesmo.

3.5 Seleccionar os dias de rega na semana
Este procedimento determina em que dias da semana o controlador de rega vai 
operar a válvula programada.

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 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.
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6. Pressione a tecla () para passar à etapa seguinte.

* Quando a seta intermitente está por baixo de 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. 
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3.6 Fixar a hora 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 3.4. 

1. Pressione a tecla () até que apareça START I. A palavra OFF ou o último tempo 
de programação registado vão aparecer no visor.

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, pressione a tecla (). Depois, pressione a 
tecla (). Os dígitos 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 3.3.
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3.7 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 3.2.
(Se está a utilizar um controlador de rega modelo DC-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. 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 (+).
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8. Pressione a tecla () START I (hora de arranque). 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 [2] para as 13:00, e a 
hora de arranque START III [3] para as 19:00.

10. Pressione a tecla (). Aparecerá a hora de arranque START IV [4]. 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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4. Funções adicionais

4.1 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 3.4). 
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 4.3 para fixar o dia e a hora do arranque e a duração.

4.2. 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 
(período durante o qual a válvula permanece aberta e que é fixado conforme se 
descreve na secção 3.4). 

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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4.3 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. O número de 
dias até à abertura da válvula aparece no visor, à direita da hora do início da rega 
(sobre  a  palavra  “Days”).  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 [1]. 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).
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5. Fixe o número de dias até ao arranque da válvula pressionando a tecla (+) ou a 
tecla (-).

* A abertura das válvulas 2, 3 e 4 ficam desta maneira canceladas.
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4.4 Janela de rega na programação cíclica

A  função  da  janela  de  rega  vem incorporada  na  série  "S"  dos  programadores 
profissionais. A janela de rega é uma função avançada que permite definir quais as 
operações  de  um  programa  de  rega  cíclica  (ver  secção  4.2)  que  devem  ser 
realizadas apenas durante uma parte específica do dia (janela). 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.
Esta função é útil, por exemplo, quando a rega é requerida apenas para as horas 
mais quentes do dia.

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 (tenha 

atenção às designações AM/PM).    
4. Prima () até que apareça Φ, juntamente com 12:00 PM ou a última hora fixada 

para fechar a janela.
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 desactivada.

Para cancelar uma janela de rega

1. Carregue em () até que Η apareça próximo de W. OPEN, junto com a indicação 
da hora definida para abrir a válvula.

2. Pressione (). A hora da janela aberta 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.     
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4.5 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. 
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START I vai mostrar a próxima hora de início, tendo em conta a janela que você 
fixou.  

4.6 Exemplo: programar 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 3.4: "Seleccionar o 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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4.7 Operação do sistema de rega “manual”  através do programador 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 3.3: "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.

4.8 Abertura "manual" sequencial 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.
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4.9 Anulação de rega
Utiliza-se esta opção para suspender temporariamente o controlo do programador 
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  impede 
TODAS as válvulas ligadas ao programador de rega de funcionarem.

1. Prima () até que apareça .
2. Mantenha carregada a tecla (-) por 5 segundos. Aparecerá   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  desapareça.
4. A suspensão também pode ser feita enquanto a válvula é activada.
5. Se  houver  uma  tentativa  de  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 válvula não se abrirá.

4.10 Aumento ou diminuição do tempo de rega através de percentagem
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 . 

Importante! A percentagem não pode aplicar-se a uma válvula individual.
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5. Avisos adicionais

5.1 Válvula em modo de espera 
Esta secção não se aplica ao modelo DC-1
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” (espera). A válvula vai abrir-se, 
quando uma outra se fechar.

Pág. 21

5.2 Aviso intermitente de pilhas gastas
Quando as pilhas estiverem a ficar gastas, vai aparecer no visor uma pilha a piscar. 
Neste caso, ainda existe alguma energia nas pilhas para que estas possam operar 
as válvulas, no entanto devem ser substituídas o mais rapidamente possível.
Pressione qualquer tecla depois de mudar as pilhas, para reiniciar a actividade do 
programador de rega.
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A  informação  do  programa  mantém-se  memorizada  aproximadamente  por  30 
segundos, enquanto se mudam as pilhas.

5.3 Aviso de precaução constante de pilhas gastas
Quando as pilhas estão gastas e não são substituídas de forma expedita, o símbolo 
da pilha aparece de forma constante. Todos os outros símbolos desaparecem e 
todas as válvulas se fecham.
Substitua  as  pilhas  rapidamente  e  pressione  qualquer  tecla,  para  reiniciar  a 
actividade do programador de rega.
A  informação  do  programa  mantém-se  memorizada  aproximadamente  por  30 
segundos, enquanto se mudam as pilhas.
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5.4  Dados do programa inexistentes
Durante a operação “manual” do sistema de rega através do programador de rega, 
aparecerá no visor  no Pro9 (ver  secção 4.7:  "Operação dos sistema de rega 
"manual""),  indicando que  não se  estabeleceu nenhum período  de rega para  a 
válvula assinalada. Nesta situação, a abertura da válvula é cancelada.

5.5 Sensor
Disponível nos programadores profissionais (série "S").

Por  utilizar  um sensor  de  termo,  o  programador  oferece  um controlo  da  rega 
avançado. Isto significa que, enquanto as condições definidas para o arranque do 
sensor não forem atingidas, o horário de rega não se vai cumprir (o sensor de 
termo mantém-se fechado).
Qualquer  válvula  ligada ao  programador  pode ser  operada em conjunto com o 
sensor. Para associar um sensor a uma ou mais válvulas em particular, seleccione 
a(s) válvulas(s) desejada(s) e active o sensor para ela(s) (ver explicação seguinte).
Por exemplo, se um sensor de chuva for ligado ao programador de rega, a rega só 
se efectua se o sensor estiver seco. Caso chova, o sensor impede a abertura de 
todas as válvulas a ele associadas.

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  (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. 
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6. Manutenção, solução de problemas e reparações

• Se não se utilizar o controlador de rega por um período prolongado, devem 
remover-se as pilhas.

• 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.

• Em condições normais, as pilhas (alcalinas) duram pelo menos 1 ano.
• Não  introduza  água  no  sistema  a  menos  que  o  solenóide  esteja  fixado  na 

válvula hidráulica.
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• Taxa de pressão de água recomendada: de 1 a 8 ATM (bar).

Problema / 
Acontecimento

Causa Solução

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

O botão da válvula não 
está na posição AUTO.

Coloque o comando da 
válvula na posição AUTO.

Pilhas gastas. Substitua as pilhas.

Não aparece nada no 
visor.

Pilhas gastas. Substitua as pilhas.

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

O botão da válvula não 
está na posição AUTO.

Coloque o comando da 
válvula na posição AUTO.

Sujidade no mecanismo da 
válvula.

Limpe ou substitua a 
válvula.

Falta o selo de 5mm (anel 
O) entre a válvula e o 
acoplamento da válvula 
(ver esquema seguinte).

Coloque um novo selo 
(anel O).

Fuga de água na ligação 
do acoplamento da válvula 
ao solenóide.

Falta o selo de 20mm 
(anel O) entre a válvula e 
o acoplamento da válvula 
(ver esquema seguinte).

Coloque um novo selo 
(anel O).

1. Selo de 20mm (anel O).
2. Selo de 5mm (anel O).
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7. Acessórios e produtos adicionais

7.1 Geral
Alojamento de protecção com fechadura
Filtro em linha, BSP ¾"
Filtro em linha, BSP 1"
Conector resistente à água
Extensão para cabos solenóides

7.2 Controladores de duas vias (2W)
Kit sobresselente: acoplamento, êmbolo e anéis O 
Válvula 2W ¾" + solenóide
Válvula 2W 1" + solenóide
Válvula 2W 1 ½" + solenóide
Válvula 2W 2" + solenóide
Só o solenóide DC de 2W:
Válvula ¾" + acoplamento de 2W
Válvula 1" + acoplamento de 2W
Válvula de 1 ½" + acoplamento de 2W
Válvula 2" + acoplamento de 2W

7.3 Controladores de três vias (3W)
Já estão disponíveis os controladores de três vias DC-1S e DC-4S (para controlo 
hidráulico).
Acessórios do controlador de 3W:
Válvula 1/8" + solenóide
Base 1/8"
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Solenóide de 3W 
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Tabela auxiliar para o planeamento de rega com os programadores Galcon

Data:

Válvula 
n.º

A rega / área e 
vegetação 

(floreira, canteiro, jardim)

Programa de rega
Semanal Cíclico Duração da 

rega 
(minutos, horas)

Horas 
diárias de 

início
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

 
 

14


