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1. Sobre este controlador 

O controlador padrão opera as válvulas solenóides 24 volts de corrente alternada. A versão DC opera 
24VDC válvulas. O controlador irá executar as válvulas para o período de tempo, e na ordem que você 
especificar. Esta sequência de funcionamento de válvulas de solenóide é conhecido como um programa de 
irrigação. 
Programas de irrigação pode ser iniciado automaticamente em horários pré-estabelecidos de início. 
Alternativamente, um programa de irrigação, uma única válvula de solenóide ou a bomba, pode ser iniciado 
manualmente a qualquer momento. 
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1. Instalação 

AVISO Instalação deve ser realizada por um eletricista competente. 
Montagem do Controlador 

O controlador deve ser montado em uma parede com quatro parafusos, um parafuso em cada tampa de 
orifício de canto. 
Aviso: buracos adicionais não devem ser perfurados através do invólucro do controlador. 
Não instale o controlador de luz solar direta. Não montar o controlador, onde ele pode ser exposto a 
temperaturas acima de 40 ° C..  

Ligação de fios do controlador  

O Mi-4 e Mi-8 controladores devem ser ligados como se mostra na figura 1 abaixo. 
O Mi-12, Mi-16 e Mi-144 controladores devem ser ligados para cima como mostrado na Fig. 2. 
Para um MI-144, com mais de 16 válvulas, ligar a caixa de saída para a expansão dos ligadores de caixa 

de expansão. Você pode usar qualquer um dos conectores. 

Conexão à rede de fornecimento 

IMPORTANTE. Desligue a fonte de alimentação antes de ligar o controlador. 
Verifique se a tensão de rede É O MESMO QUE A tensão do controlador. O controlador de voltagem é 
exibido no interior do invólucro do controlador. 
A fonte de alimentação deverá ser fundido com um fusível de 3 amperes e ser conectado através de um 
Disjuntor de corrente residual de acordo com os equipamentos usados em condições de umidade. 
Ligação à rede de alimentação para os três terminais no interior da ficha IEC viver a L, a N neutro e da terra 
a E, conforme mostrado nas Figuras 1 e 2. 
Ligue o controlador diretamente para o painel de distribuição principal. Isto é particularmente importante 
quando grandes bombas eléctricas ou cargas indutivas são também utilizados. 

Conectando válvulas solenoids 

Ligação de cada válvula de solenóide para a saída adequada, tal como mostrado nas Figuras 1 e 2. O fio 
comum de cada válvula de solenóide devem ser ligado ao terminal "C1". As válvulas podem ser 
conectados em paralelo, desde a corrente máxima de saída da válvula não exceda a saída classificação 
atual do controlador. 
A tensão de saída do solenóide é uma baixa tensão de segurança extra. Mantenha os cabos de solenóide 
e conexões bem longe voltagens de acordo com os regulamentos para extra baixas tensões de segurança.   

Conectando Bombas 

Duas saídas de controle da bomba estão disponíveis, ou seja, "Pump-1" e "Pump-2". 
A "bomba-1" saída é através do "O1", os terminais "C1". Ligação de um relé 24V adequado entre estes 
terminais para controlar a bomba. 
A saída de segunda bomba está do outro lado "O3" e "C1". Ligação de um relé 24V adequado entre estes 
terminais para controlar a segunda bomba. A segunda saída da bomba pode ser ligada a programas, 
configurando opção de controle de bomba 

Fio Terra  

Se o controlador tem um terminal de onda (marcado E1) conecte este terminal a uma haste de terra 

dedicada local. Se isso não for possível ligar a uma boa terra. 
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Fig. 1 Fiação de saída para Mi-4 e Mi-8 
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Fig. 2 Fiação de saída para Mi-12, Mi-16 e Mi-144 
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IMPORTANTE: Você deve conectar FIO TERRA!! 
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2.  Mais entradas e saídas 

Inicio Remoto 

A entrada de partida remota está do outro lado "I2" e "C2". Juntando estes terminais vão iniciar o programa 
1. Os terminais devem ser ligados apenas por um curto período de tempo, 1 segundo para ativar o 
programa. O contato deve ser quebrado antes de o programa começar de novo. 

Parar Remoto/Desligar água   

A entrada de parada remoto está do outro lado "I1" e "C2". Unindo estes insumos pára os programas de 
irrigação. Os programas vão continuar uma vez que o curto é removido. 
Esta entrada pode ser conectado a um interruptor de flutuação no reservatório de água de modo que a 
sequência de irrigação é interrompida se o nível da água é baixa. 
Quando a entrada de paragem remoto está ativo as seguintes mensagens podem ser exibidas 
dependendo Opções de 9 e 10. 

Low Tank 

“Low Tank” indica que o nível de água no reservatório de armazenamento é baixa. O programa de irrigação 
vai parar temporariamente. Uma vez que o tanque de água tenha sido cheio, o programa de irrigação irá 
começar outra vez. 

Freeze 
“Freeze” indica que um sensor conectado à entrada de parada remoto foi ativado. Uma vez a condição de 
congelamento foi removido a partir da entrada, o programa de irrigação irá começar novamente desde o 
ponto em que foi interrompida temporariamente. 

Stop 
“Stop” indica que um sensor conectado à entrada de parada remoto foi ativado. Neste caso, o programa de 
irrigação não irá reiniciar, quando a condição de paragem remoto é removido. 

24V saída permanente 
A saída permanente 24 está disponível através dos terminais marcados O2 e C1. 
A saída de 24V é 24VAC para produtos AC e DC 24VDC para produtos. 
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3. Conhecendo o seu controlador 

Ao ligar o poder do Menu Principal será exibido, como mostrado abaixo. 

 

Para selecionar qualquer item do menu principal, pressione o botão OK / SELECT. 
Para voltar ao menu principal a qualquer momento, pressione o botão MENU. 
Se você pressionar o botão MENU na página do menu você vai exibir a hora Page como mostrado abaixo. 
A Hora Page mostra o que as válvulas estão funcionando atualmente. 

 

Pressionar o botão MENU do Tempo Página irá voltar para o menu principal. 

      MAIN MENU 
      >Program Starts 
       Programs 
       Set Clock 

11:00      TUE     
      
     VALVES OFF 



 

 7 

4. Reajustar o Relógio, dia e data 
Selecione "Set Clock" no Menu Principal. 
A seguinte tela será exibida. 

 

Use as setas esquerda e direita para mover o cursor sobre o tempo atual para mudar o tempo. 
Pressione a seta para baixo para mover o cursor sobre a data para alterar a data 
Posicione o cursor piscando sobre o campo "dia", pressione o botão Select / OK para alternar entre 
os dias da semana até o dia atual é exibida. 
Pressione o botão MENU para voltar ao menu principal. 

 

     SET CLOCK 
Time  10:50:11 
Date  01/03/08 
Day  Fri   
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5.  Configurar ou Editar um Programa de Irrigação.  
Selecione "Programas" no Menu Principal. 
A seguinte tela será exibida. 

 

Inicialmente, o controlador irá ser configurado para ter apenas um programa para Pressione OK 
nesta página. 
NOTA: O controlador pode executar até 30 programas de irrigação. O número de programas de seu 
controlador pode operar pode ser alterado, definindo suas opções do controlador. Consulte a seção 
13 "Alterar opções de configuração básica." 

 

 

 

Nota: Os tempos de válvulas são exibidas em minutos e segundos. 
  Inicialmente, o número de válvulas num programa será igual ao tamanho do controlador, um controlador 
de Mi-4 terá quatro válvulas exibida e um controlador de Mi-8 8 válvulas pode aumentar ou diminuir o 
número de válvulas em qualquer programa definindo as opções do programa . 
O número no canto superior direito da tela é o "número de linha" para a válvula para que você saiba onde 
você está nos programas .. 
Use as setas para mover o cursor piscando sobre a válvula "minutos" e "segundos" campos. Utilize as 
teclas numéricas para definir o tempo necessário para cada válvula do programa a ser executado. 
No exemplo abaixo, a Valve 01 terá a duração de 2 minutos e 30 segundos. A próxima válvula no 
programa para ser executado será válvula 03. Válvula 03 terá a duração de 5 minutos, 10 segundos. Nota: 
A válvula 02 não funcionará quando o programa de irrigação funciona como o tempo é igual a zero. 

 

 Pressione o botão Menu para voltar ao menu principal.  

  EDIT PROGRAM 
 
 Select Prog? 1 
 Mins:Secs  

    PROGRAM 1       #01 
 1 Valve  1    2:30 
 1 Valve  2    0:00 
 1 Valve  3    5:10 

   PROGRAM 1       #01 
 1 Valve  1    0:00 
 1 Valve  2    0:00 
 1 Valve  3    0:00 
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6. Configurar ou Editar um Programa inicio automatico 
Selecione "Prog começa" a partir do menu principal. 
A seguinte tela será exibida. 

 

NOTA: Inicialmente, o controlador será definido para ter um máximo de 3 programa automático começa um 
dia (24 horas). Seu controlador pode ter até 60 partidas automáticas. O número de partidas automáticas 
pode ser alterado definindo as opções do controlador. Consulte a seção 13 "Alterar opções de 
configuração básica." 
O tempo é exibido em horas e minutos. A hora de início deve ser digitado utilizando vezes relógio 24 horas. 
Use as setas para mover o cursor piscando sobre o número de programa. Utilize as teclas numéricas para 
introduzir o número do programa a ser iniciado. 
Use as setas para mover o cursor a piscar sobre as horas e campos minutos. Use as teclas numéricas 
para introduzir a hora de início do programa. 
Um início automático deve ser ativado para que ele funcione. Mova o cursor piscando sobre o campo 
"OFF" e pressione o botão OK / Select. (OFF mudará para ON). . A partida automática já foi ativado, como 
mostrado abaixo. 

 

 

No exemplo acima, o Programa 3 terá início às 6h00 e novamente às 12:00. 
Apesar de um horário de início das 21h30min foi inserido no Programa 7, ele não será executado. O início 
automático não foi ligado. 
Pressione o botão MENU para voltar ao menu principal.  

  24HR STARTS       #01 
Prog 3  at    6:00   on 
Prog 3  at   12:00   on 
Prog 7  at   21:30  off 

    24HR STARTS       #01 
Prog 1  at   0:00   off 
Prog 1  at   0:00   off 
Prog 1  at   0:00   off 
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7. Iniciar e Parar 
Para iniciar manualmente um programa, uma válvula ou a bomba, pressione o botão START. A seguinte 
tela será exibida. 

 

Programa inicio 

 Para iniciar um programa pressione OK 

 

Digite o número do programa a ser iniciado. Pressione OK para iniciar o programa selecionado. 

Válvula Início 

Para iniciar uma válvula, posicione o cursor piscando ao lado da opção "Start Válvula" e pressione OK. A 
seguinte tela será exibida. 

 

 Digite o número da válvula a ser iniciado eo número de minutos que é correr para. Pressione OK para 
iniciar a válvula selecionada. 

   MANUAL START 
    >Start Program 
     Start Valve 
     Start Pump 

   START VALVE 
     
Valve  001  Mins    1 

  START PROG 
     
Start Prog    1    
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Arranque da Bomba 

 

Para iniciar uma bomba, posicione o cursor piscando ao lado da opção "Start Bomba" e pressione o 
botão OK. 

A seguinte tela será exibida. 

 

Digite o número de horas para a bomba funcionar e pressione OK para iniciar a bomba selecionada. 

Manual Stop 
Ao pressionar o botão STOP, a qualquer momento, quando uma bomba, válvula ou programa está sendo 
executado vai parar a bomba, válvula ou programa imediatamente. 

   START PUMP 
     
Start Pump  1  Hrs 1    
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8. Alguns atalhos  
Definir tudo 

Quando da criação de um programa de irrigação, a Set All botão permite um método rápido de configurar 
uma série de válvulas para correr para o mesmo período de tempo. Selecione "Programas" no Menu 
Principal. 

A seguinte tela será exibida. 

 

Pressione OK para selecionar Programa 1. 
 
 Pressione Set All botão. A seguinte tela será exibida. Digite o intervalo de válvulas a ser definido 
para o mesmo tempo de execução. 

 

A gama de válvula é especificada em termos de número de linha de uma válvula no programa de irrigação. 
O número da linha de uma determinada válvula é exibido no canto superior direito da tela do programa. 
Digite o número de minutos e segundos estas válvulas estão a correr para. 
No exemplo abaixo, as válvulas entre o número da linha 10 e 15 têm sido definido para ser executado por 3 
minutos e 30 segundos cada. 

 

Pressione o botão MENU SETALL ou para voltar a tela de edição do programa. 

Avanço manual 

Quando um programa de irrigação está sendo executado, pressione Avanço manual para mover o 
programa para a próxima válvula na seqüência. 
Isso pode ser útil ao testar o sistema. 

   EDIT PROGRAM 
 
 Select Prog? 1 
 Mins:Secs  

    PROGRAM 1       #01 
 1 Valve  01    0:00 
 1 Valve  02    0:00 
 1 Valve  03    0:00 

   SET ALL 
LINE NUM   1 to 0 
    Time   0:00 

   SET ALL 
LINE NUM   10 to 15 
    Time   3:30 
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9. Falha Log 
Se ocorrer uma falha "Falha" será exibido no Menu Principal. 

 

Para visualizar o registro de falhas selecione "Fault" no Menu Principal. 
A seguinte tela será exibida. . 

 

No exemplo acima, houve uma sobrecarga de corrente, quando a válvula 2 foi executado. 

 

10. Cuidar do seu controlador 

  
Never - use objetos pontiagudos para pressionar os botões no seu controlador. Evite pressionar os 
botões com as unhas. 
Sempre - garantir que os parafusos da tampa são aparafusada firmemente para manter o interior do 
controlador de seca e para reduzir a exposição à alta umidade. 

11. Fusíveis 

Todos os fusíveis são anti-surto fusíveis T 20 milímetros 

AC Controlador 

F2 - 0.6A (. 24VAC Permanente Ver Figuras 1 e 2) 
F1 2.0A (principal fonte 24VAC para o controlador. Ver Figuras 1 e 2) 

 

  

 

 

   MAIN MENU 
       Program Starts 
       Programs 
      >Fault 

   FAULT PAGE 
12:06  VALVE 02  O/L 
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12. Mudando as opções Controlador básico 
Esta seção descreve as opções básicas de configuração que podem ser configuradas no seu controlador. 
Há 16 opções básicas. Se você precisa usar os recursos mais avançados, por favor consulte o manual de 
"Opções avançadas". 
Para acessar as opções de configuração básica do controlador, pressione e segure o botão Advance. A 
seguir  

tela será exibida. 
 
Selecione "Opt Padrão". A tela a seguir lista as opções de configuração básica do controlador. 
 

 
Utilize as teclas numéricas ou de pressionar o botão OK / Select para definir a opção de configuração para 
seu valor desejado. 
O gráfico abaixo mostra a válvula padrão e valores permitidos para cada uma das opções de configuração. 
IMPORTANTE: Sempre testar completamente novos valores de configuração depois de ter alterado-los 
para garantir as funções do controlador como você exige. 
Nota: O instalador de rega ou traficante já pode ter definido as opções de configuração para os valores 
necessários para você. Se você quiser Opções no conjunto principal opção Menu 15 para 1. 

No. Option  Brief Description Allowed 
values 

1 Numero de valvulas Definir o número de válvulas. 4 –144 
2 Num 24hr inicio Definir número de partidas automáticas diárias. 0-60 
3 Num semanal inicio Definir o número de arranques automáticos 

semanais. 
0-60 

4 Numero de prog O número de programas de rega 1-99 
5 Bomba Prime Mins Definir o tempo de pressurização da bomba em 

minutos. 
0-59 

6 Bomba Prime Secs Definir o tempo de pressurização bomba em 
segundos. 

0-59 

7 Dias com chuva Sensor de chuva ligado e do número de dias 
históricos para ser tomado em conta quando se 
mede a precipitação. 

0-4 

7 Botão ligar chuva Chuva chave liga / desliga conectado. 99 

8 Percentagem manual Mostrar o percentual de reajuste global de 
programas de irrigação 

Y/N 

9 Input1 Stop Controlador faz uma parada permanente em 
vez de Congelar 

Y/N 

10 Input1 Low Tank Mostrar Baixo tanque em vez de congelar ou 
Parar 

Y/N 

11 Autos On/Off Use 'Desativar Começa automáticas' facilidade Y/N 

12 Use galões Use galões ao invés de litros para medições. Y/N 

13 Programas config. Habilite a mudança de ordem válvula dentro de 
um programa de irrigação. 

Y/N 

14  Info valvulas Vire Visualização de informações válvula on / 
off 

Y/N 

15 Opção menu principal Mostrar Opções no menu principal Y/N 

16 Opções avançadas Mostrar opções avançadas de configuração 0-2 

   OPTIONS 
    >Standard Opt 

   OPTIONS       #01 
Number of Valves    12    
Num 24Hr Starts     03 
Num Weekly Starts   00  
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1. Numero de valvulas 

Defina esta opção para o número de válvulas conectadas ao seu controlador. 

2. Número 24h Inicio 

Se você precisa aumentar ou diminuir o número de automático começa permitido dentro de um período de 
24 horas, use esta opção. Digite o número necessário de arranques automáticos. Não haverá alteração no 
funcionamento do controlador apenas o início automático mais por dia serão listados. Se você não quer 
nenhum 24h começa a definir esta opção para 0. 

3. Numro semana inicio 
Se você precisar de partidas semanais, digite o número exigido esta opção. 
Quando o programa começa é selecionado a partir do menu principal, uma tela adicional, como mostrado 
abaixo, será exibida. 

Isto irá permitir que você selecione e configure ou os começos 24h ou semanal. 

 

Se Começo semanal. For selecionado, a seguinte tela será exibida. 

 

Primeiro digite o número do programa a ser iniciado. 
Para definir o dia da semana mover o cursor sob seg e pressione o botão Select / OK até o dia correto da 
semana é exibido. 
Mova o cursor para o campo "tempo" e definir o programa Start Time. 
O início automático deve ser ativado. Mova o cursor para o campo "" off ". Pressione o botão Select / OK 
para alterar este campo para "on". 
  No exemplo abaixo, o Programa 1 terá início às 10:15 na terça-feira. Programa 2 vai começar na quarta-
feira 21:00pm. 

 

   PROG STARTS 
      24hr Starts 
     >Weekly Starts 

    WEEKLY STARTS     #01 
Prog 1  Mon   0:00  Off 
Prog 1  Mon   0:00  Off 
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4. Número de programas de irrigação  
Defina esta opção para o número de programas de irrigação que você precisa. O controlador pode suportar 
1-32 programas de irrigação.. 

5. Bomba de pressurização tempo em minutos 
O tempo de enchimento da bomba, a poucos minutos, pode ser configurado com esta opção. Valores entre 
0 e 59 minutos são permitidos..  

6. Bomba de pressurização tempo em segundos  

O tempo de enchimento da bomba, segundo, pode ser configurado com esta opção. Valores entre 0 e 59 
segundos são permitidos. 

7. Sensor chuva ou Mudar chuva Conectado 
Sensor de chuva 

O sensor de chuva Heron permite que o programa de irrigação para ser reduzida, dependendo da 
quantidade de chuva que caiu durante os últimos dias. Programas de irrigação pode ser reduzida em 25%, 
50%, 75% ou 100%. 
Se você tem um sensor de chuva Heron, defina essa opção como o número de dias que você deseja que o 
sensor de chuva para trabalhar mais. Este material é medida. Por exemplo, se você definir essa opção a 3, 
em seguida, a chuva que caiu nos últimos três dias ainda serão incluídas na medição chuva cair. O valor 
máximo que você pode definir a opção é 4. 
Definir esta opção como zero irá desabilitar o sensor de chuva. 

Ligar o sensor de chuva 

Ligar os dois terminais no interior do sensor de chuva de entrada 2 (em "I2" e "C2"). Os terminais do sensor 
de chuva são acedidos através da remoção da parte inferior do sensor de chuva. 

Usar o sensor de chuva 

Quando esta opção for definida, "Chuva de Outono" aparecerá no menu principal. 

 

Selecione "Queda chuva" no Menu Principal. 

A seguinte tela será exibida. 

   WEEKLY STARTS      1 
Prog 1  Tue   10:15 On 
Prog 2  Wed   21:00 On 

  MAIN MENU 
      Program Starts 
      Programs 
     >Rain Fall 
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As chuvas atuais de medição, em milímetros, eo nível atual de redução de água, são exibidos. 

 

 

No exemplo acima, 0 mm de precipitação foi medido durante o período indicado. Não houve nenhuma 
redução no momento de irrigação. 
Se a precipitação medida atinge 3 mm, em seguida, programas de irrigação será automaticamente 
reduzida em 25%. Se for 6 mm de precipitação é medida, os programas serão reduzidos em 50% e se 
houver é de 9 mm de precipitação, os programas de irrigação irá ser reduzida em 75%. Aos 12 mm de 
chuva programas de irrigação não será executado. 

Testar o sensor de chuva 

O sensor de chuva pode ser testada por prensagem a colher para baixo no interior do sensor de 
chuva. 
Nota: O sensor de chuva não tem efeito sobre uma válvula de arranque manual. 

Botão On/Off chuva 

O controlador de Heron também pode operar com um simples interruptor On / Off chuva. Se você tem um 
simples interruptor on / off chuva definir esta opção para "99". O interruptor On Off chuva também está 
ligado através de I2, C2. 

8. Percentagem manual  
A opção Porcentagem manual permite que todos os tempos de execução de irrigação para adaptar 
temporariamente por uma porcentagem especificada (0% -250%). Defina esta opção para 'Y' se você 
precisar de percentual de ajuste manual 

Selecione "Percent Man" no Menu Principal. 

 

A seguinte tela será exibida: - 

   RAIN FALL 
Rain Fall   is    0mm 
Reduction Now     0% 
Reduce by  25%    3mm  

   RAIN FALL 
Reduce by  50%    6mm  
Reduce by  75%    9mm  
Reduce by 100%    12mm 

    MAIN MENU 
      Program Starts 
      Program 
     >Man Percent 
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Se não é necessária qualquer aumento ou diminuição na irrigação, então o valor percentual manual deve 
ser definido como 100%. 
Um manual do valor da percentagem de 1% a 250%, pode ser inserido. Para reduzir o tempo de execução 
do programa de irrigação pela metade, em seguida, o percentual global Ajuste o valor deve ser ajustado 
para 50%. Para dobrar os programas de irrigação em tempo de execução, então este valor deve ser 
definido como 200%. 
IMPORTANTE: Não deixe o valor percentual de 0%. Sem irrigação será executado. 

 

 

9. Opção Stop remoto 
Isto controla se os programas de irrigação deve congelar ou permanentemente parar quando a entrada de 
paragem remota está ativada. 
Defina esta opção para 'N' para congelar programas de irrigação. Programas de irrigação vai começar de 
novo a partir do ponto em que parou quando a condição de parada remoto é removido. 
Defina esta opção para 'Y' para parar os programas de irrigação. Programas de irrigação não será iniciado 
automaticamente novamente quando a condição de parada remoto é removido. " 

10. Exibição Low Tank   

A opção de exibição de "Low Tank" muda a mensagem de entrada de parada remoto para 'Low Tank'. 
Para exibir 'Low tank' em vez de 'congelamento' ou 'Stop', defina esta opção para Y '. O padrão é 'N'. 

11. Desativar começo automatico 
Os Começa automáticas Desativar opção permite que todos os arranques automáticos para ser desativado 
pressionando e mantendo pressionada a tecla de Selecção quando na página da Hora. Quando começa 
automáticas estão ativas o controlador irá exibir o seguinte:- 

  

          

Se a tecla de Selecção é pressionado e mantido pressionado por 4 segundos, o controlador irá exibir o 
seguinte e tudo começa automáticas será desativado até o Select tecla é pressionada novamente. 

 

 

    MANUAL PERCENT 
 
All PROG PERCNT 100% 

   11:00     TUE     
      
     VALVES OFF 
  AUTOS OFF 

   11:00     TUE     
      
     VALVES OFF 
  AUTOS ON 
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12. Use Galões 

Se você quiser usar galões ao invés de litros definir esta opção para "Y". 

 

13. Configuração programas  

Se você quiser alterar a ordem em que as válvulas são exibidos e executados em um programa de 
irrigação, essa opção deve ser definida como "Y". Qualquer válvula podem ser executados em qualquer 
ordem dentro de um programa de irrigação. 
Por exemplo, se você deseja criar a seguinte seqüência para o programa de irrigação 2.. 

• Válvula 7 - correr por 3 minutos 
• Válvula 5 - correr durante 1 minuto e 30 segundos 

Válvula 9 - correr por 2 minutos. 

 

Selecione "Programas" no Menu Principal. 
A seguinte tela será exibida. 

 

 Digite o número do programa de irrigação que você deseja configurar, neste caso "2". pressione OK. 

Passo 1 - Use as setas para colocar o cursor piscando sobre o número da válvula na linha 01. O nome da 
válvula mudará de "válvula" para "Nome". Digite o número da válvula para correr primeiro na seqüência de 
irrigação. Neste exemplo, o valor "7". 
Passo 2 - Use as setas para colocar o cursor piscando ao longo do tempo da válvula na linha 01. O nome 
da válvula irá mudar de volta para "Válvula". Digite o tempo de execução necessário para a primeira válvula 
na seqüência de irrigação. Neste exemplo, o valor "3:00".Use the arrow keys to place the flashing cursor 
over the valve number on line 02.  

Repita os passos 1 e 2 acima, para inserir os detalhes da segunda válvula para ser executado na 
seqüência de irrigação. Neste caso, defina o número de válvula para "5", eo tempo de execução para 
"01:30". 
Use as setas para colocar o cursor piscando sobre o número da válvula na linha 03. 
Repita os passos 1 e 2 acima, para inserir os detalhes da terceira válvula para ser executado na seqüência 
de irrigação. neste caso, definir o número de válvula a "9", eo tempo de execução para "02:00". 

 

 

Alterar o número da zona 

   EDIT PROGRAM 
 
 Select Prog? 1 
 Mins:Secs  

   PROGRAM 2       #01 
 1 Valve  7    3:00 
 1 Valve  5    1:30 
 1 Valve  9    2:00 
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No exemplo abaixo, há três válvulas exibidos chamado VÁLVULA 1, válvula 2 e válvula de 3. 
O número à esquerda é o número da zona de irrigação para a válvula. Eles estão todos definidos para um 
modo todas as válvulas estão na mesma zona (zona 1). Como eles estão na mesma zona de válvulas será 
executado em conjunto. 
Se, por exemplo, você queria VÁLVULA VÁLVULA 01 e 02 a correr juntos seria necessário atribuí-los a 
diferentes zonas de irrigação, como segue: 

Para fazer isso, mova o cursor sobre o número da zona para a válvula 02 e mude para 2. 

 

14.   Info. Valvula  

Informações válvula permite alterar as propriedades de válvulas. Por exemplo, você pode alterar o nome 
da válvula. Se você deseja editar informações parir definir esta opção para Y. 
Quando esta opção for definida, "Válvula Info" irá aparecer no menu principal. 

 

15. Exibir "Opções" no Menu Principal 

Se você precisar entrar Opções no menu principal do conjunto Opção 15 para "Y". 
Com Opção 15 set com "N", a única maneira de acessar "Opções" é pressionar e segurar o botão de 
avanço para 5 segundos. 

16. Mostrar Opções Avançadas 
Se você quiser usar set a opção "Opções avançadas" 16 "1". 
Se você quiser usar as opções do programa ou as opções de configuração da bomba, bem como, definir a 
opção 16 para "2".  

   PROGRAM 2       #01 
 1 Valve  1    3:00 
 2 Valve  2    1:30 
 1 Valve  3    2:00 

    MAIN MENU 
     Program Starts 
     Programs 
     >Valve Info 
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13. Conformidade elétrica 
EUA Este produto foi certificado como um dispositivo de Classe B da FCC. 

 

                                                  Declaração de Conformidade 

Declaramos que todos os produtos fabricados pela empresa abaixo atender os requisitos das directivas 
comunitárias. 
As normas aplicadas são: 

EN 50081-1 EMC Emissão Genérica 

EN 50082-2 EMC Imunidade genérica 

Para cumprir o produto deve ser instalado de forma permanente, de acordo com as instruções de 
instalação e fornecimento elétrico deve ser sinusoidal. 

Heron Electric Co Ltd,  

 

 


