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1 Alterar opções do controlador 

Para aceder as opções de configuração do controlador, pressione e segure o botão Advance. 
A seguinte 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. Para aceder as opções avançadas opção set 16 a "1". 
 

IMPORTANTE: Testar sempre completamente os novos valores de configuração depois de ter alterado 
para garantir as funções do controlador como pretende. 
 

Nota: O instalador de rega ou comerciante já pode ter definido as opções de configuração para os valores 
que necessita. Se você quiser Opções no Menu Principal set Opção 15 para "1". 

 Opção Breve Descrição Admitidos  

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 

    >Valve Names  

  OPTIONS       #01 

Number of Valves   12 

Num24Hr Starts     03 

Num Weekly Starts  00 



 

2 Opções Avançadas 
Option Function Default 

Value 
Allowed 
Values 

Section 

17 Inicio numero ciclos 0 0-16 4 
18 Skip Day Inicio automatico 0 0-32 5 
19 O número máximo de convencional (ou seja, não ciclo) 

automático iniciou programas para rodar em conjunto 
(Conv Pará Prog) 

0 0-8 9 

20 O número máximo de programas de ciclo para correr 
juntos 

0 0-8 4 

21 Programas de back-up convencional iniciados 0 1-16 6 
22 Back up programas início do ciclo 0 1-16 4 
23 Executar as válvulas de forma síncrona N N/Y 9 
24 Definir percentual de reajuste para os programas 

individuais 

N Y/N 8 

25 Definir percentual de reajuste para um grupo de 
válvulas 

N Y/N  

26 Program Start remoto 1 0-64 9 
27 não usado 0 0 N/A 
28 Interruptor de pressão sobre I3/C2. 0 0-99  

29 Hidrômetros número associado 0 0-5 11 
30 Medição de vazão individual para válvulas N N/Y 11 
31 Não usado 0 0 N/A 
32 Módulo GSM ligado N N/Y See GSM 

Manual 
33 GSM - Exibe texto desligar falhas Só N N/Y See GSM 

Manual 
34 GSM - Enviar mensagem de texto em cada falha N N/Y See GSM 

Manual 
35 GSM  Segurança  N N/Y See GSM 

Manual 
36 desencadear reacções adicionais Entradas de 

mensagens de texto  

0 Y/N See Input 
Board Manual 

37 Período adicional de atraso board de entrada 
(segundos) 

0 0-99 See Input 
Board Manual 

38 Máximo de faltas permitidas antes de irrigação parado 0 99 9 
39 Não usado 0 0 N/A 

40 Avançar manualmente programa individual se houver 
mais de um programa está sendo executado 

N N/Y 9 

41 Parar manualmente programa individual se houver 
mais de um programa está sendo executado 

N N/Y 9 

42  Atraso entre válvulas em segundos 0 0-60 0 

43 Estação meteorológica ligada 0 Y/N See Weather 
Station Manual  

44 ET valor equivalente 0 0-100 See Weather 
Station Manual  

45 Número de programas que usam ET N 32 See Weather 
Station Manual  

46 Hora do dia para calcular o ET N 0-23 See Weather 
Station Manual 

47 ET Calcular Tipo 0 4 See Weather 
Station Manual 

48 Velocidade do vento Calibrar 0 50 See Weather 
Station Manual 



 

 

 

Option Function Default 
Value 

Allowed 
Values 

Section 

49 Número de vento Inibir Direções 0 1-8 See Weather Station 
Manual 

50 Decoder Test (Apenas dois controladores fios) N N/Y  

51 Exibir corrente de saída individuais N N/Y N/A 

52 Mostrar todas as correntes de saída N N/Y 12 

53 Threshold OL / 1 (somente dois controladores fios) 50 1-
250 

12 

54 Não usado 0 0 N/A 

55 Endereço do controlador opção - PC 1 1-5 See PC Manual 

56 Opção Baud Rate-PC 3 1-3 See PC Manual 

57 teclado de segurança 0 0- 
99 

10 

58 Período entre os registros de log para fluxo, EC e 
pH 

0 0-60 See Dosing Manual 

59 Período entre os registros de log para entradas 
analógicas 

0 0-60 See Analogue Manual 

60 Número de filtros de retrolavagem 0 12 See BackFlush 
 Manual 

61 Filtrar atraso 0 99 See BackFlush 
 Manual 

62 Prioridade Voltar embutida N N/Y See BackFlush 
 Manual 

63 Atraso diferencial de pressão 0 99 See BackFlush 
 Manual 

64 Diferencial de pressão e tempo N N/Y See BackFlush 
 Manual 

65 Partida remota (In2) usado com o ciclo N N/Y See Leaf Interface 
Manual 

66 Programas de ciclo têm prioridade N N/Y 4 

67 Programa 1 tem prioridade N N/Y 9 

68 Número de integradores de luz 0 0-8 See Light Sensor 
Manual 

69 Use integrador com o ciclo N N/Y See Sensor Manual 

70 fertirigação N N/Y 13 

71-72 Não usado 0   

73 Inicio temperatura 0   

74 Número de sensores de humidade 0   

75 Teste de aumento de humidade mínima 0   

76 Atraso antes do teste de sensor de humidade 0   

77-78 Não usado 0   

79 Número de luz começa antes da redução do CE 0   

80 redução CE 0   

81 Número de  stop  automáticos 0   

82 Número de Sensores de humidade 0   

83-84 Não usado 0   

85 Controlador Re-programa 0   



 

 

3 Configurando nomes das válvula (Option 14)  

O seu controlador premite que altere o nome das valvulas. Por exemplo : Cama, verde, planta ou 
casa..  

Para um controlador multi-fio, para adicionar mais nomes válvula definidos pela primeira vez a opção 
Informações da válvula (opção 14) para "Y". "Informações da válvula" aparecerá no menu principal e 
dos nomes da Válvula aparecerá no  

Menu opções. 

 

Selecione ‘Valve Names’ no  Options Menu e a pagina seguinte será exibida. 

 

Esta é a página para o nome default 'da Valvula. Esta página deve ser deixada inalterada. Pressione 
Seta para baixo para adicionar um novo nome. A seguinte página será exibida. 

 

 

Adicione o novo nome nesta pagina. Entrada de texto em um controlador Heron é idêntico ao formato 
usado num telemóvel (veja a tabela abaixo). No exemplo abaixo Nome # 02 foi criado como “cama” 

 

 

Para atribuir o nome da válvula adicionado a uma válvula especial, você deve ir ao menu principal e 
selecione Informações Valve. A página a seguir será exibida. 

Two-Wire Controller 

Multi-Wire Controller 

   VALVE NAMES #01 

Name is Valve 

Caps=N  

    VALVE NAMES #02 

Name is  

Caps=N  

    OPTIONS 

    >Standard Opt 

     Valve Names  

    VALVE NAMES #02 

Name is Bed 

Caps=N  

     VALVE INFO       #01 

Valve      1  

Output   001   



 

 

 

 

 

Com o cursor piscando no nome da válvula "Válvula", pressione o botão SELECT / OK para alternar 
entre os nomes de válvulas criadas até que o nome desejado seja exibido. Mova o cursor a piscar 
para o número da válvula, e use as teclas numéricas para alterar o número da válvula 

A tabela a seguir mostra a função de cada tecla do controlador Heron durante a edição de texto. 

Key Function 

0 0  SPACE  

1 1 .  

2 A B C 2 

3 D E F 3 

4 G H I 4 

5 J K L 3 

6 M N O 6 

7 P Q R S 7 

8 T U V  8 

9 W X Y Z 9 

OK/Select  Upper/Lower Case 

 

 

  

      VALVE INFO       #01 

Valve       1  

Decoder   000016     



 

 

4 Ciclo continuo  (Option 17) 

A facilidade do ciclo contínuo permite que o programa de irrigação continue com ciclos 
contínuos. Programas ciclo continuamente entre um início especificado e tempo de paragem, 
com um atraso programável entre os ciclos. Isso normalmente é usado para nebulização ou 
aplicações propagação. 
 

T Para definir um programa para o ciclo continuamente você deve primeiro definir a opção 17para o 
n.º de starts pretendido. Pode ter até 16 starts continuos. 

 Configurando ciclo contínuo 

Quando o programa começa é selecionado a partir do menu principal, Começa ciclo será exibido no 
Prog Inicia Menu. 

 

Se start ciclo é selecionado, em seguida, a seguinte informação será exibida 

 

Nesta função podem: 

 Selecionar o programa para ciclo continuo 

 Especificar o tempo start e stop para o período de ciclo continuo 

 Definir o período de atraso (em horas e minutos) entre cada ciclo 

 Ativar / desativar o programa de ciclos contínuos. 

 

Use as setas para mover o cursor sobre os campos de entrada nesta página. 

 Digite o n.º do programa que pretende ciclo continuamente 

 Introduzir o início 24 horas e parar de vezes para o ciclo contínua.  

 Digite o período de atraso entre os ciclos em horas e minutos.  

DEVE ACTIVAR O START CONTINUO. Quando o cursor estiver sobre o campo "Off", pressione o 
botão "Select". 

O tempo em "Avançar" o programa será executado dentro da faixa de ciclismo será agora 
automaticamente calculado e exibido. 

No exemplo abaixo, o programa 3 foi definido para continuamente ciclo de 06:00 horas a 21:30 horas, 
com um atraso de 20 minutos entre cada ciclo. A próxima vez que este programa será executado será 
às 11:40. 

    CYCLING        # 1 

PROG 1         Off 

Start 0:00     Stop 0:00 

Wait  0:00 

     

    PROG STARTS 

      24hr Starts 

     >Cycle Starts 



 

 

 

Desactivar ciclo continuo 

Pode desativar um start contínuo por: 

 Colocar o cursor sobre o campo "On". 

 Pressionar o botão OK / Select. 

Outras opções que pode querer definir 

Numero máximo de programas que pode executar ao mesmo tempo (Option 
20) 

 

Defina a opção 20 para o número máximo de programas de ciclo start que deseja executar ao 
mesmo tempo.  

Cópia de segurança programa Starts (Option 22) 

Se um programa de ciclo contínuo não pode ser executado porque outro programa está sendo 
executado o controlador pode lembrar que um programa tentou iniciar. O controlador, então, executar 
o programa quando o outro programa (s) tiver terminado. Opção 22 controles se o programa de 
ciclismo será feito o backup. 
Definir Opção 22 a 0 se você não quer qualquer ciclismo começa lembrado. Definir Opção 22 para '1 
'para um ciclismo começam a ser copiados. Definir Opção 22 para "2" para dois ciclismo começa a ser 
apoiado, etc 

Programação para ter prioridade sobre Auto Start Programs  (Option 66) 

Esta opção permite que qualquer um dos programas de ciclo continuamente a ter prioridade sobre 
qualquer programa de irrigação iniciado automaticamente. 
Com essa opção definida, se um programa é executado, o programa de ciclismo continuamente vai 
cortar-in se ele precisa ser executado. O programa parou irá continuar de onde foi interrompido, uma 
vez que o programa de ciclos foi concluído.  

     

   CYCLING        # 1 

PROG 3         On 

Start 6:00     Stop 21:30 

Wait  0:20     Next 11:40 



 

 

5 Skip Day Automatic Starts (Options 18) 

A skip day automatic starts permite que um determinado número de dias para ser desperdiçada antes 
de um programa de irrigação é executado novamente. Opção 18 é definida como o número deste tipo 
de começar você deseja ter. 

Quando Program Starts é seleccionado Main Menu, Skip Day Starts  sera exibido no Prog Starts 
Menu.  

Se  Skip Day Starts for selecionado, o seguinte será exibido no visor.  

 

 

 Se a opção de 18 foi definido como "2 e, em seguida, haverá duas destas páginas. Duas partidas 
automáticas Skip Day pode ser configurado. Se a opção de 18 foi definido como "3", em seguida, 
haverá três destas páginas etc 

 Digite o número do programa de irrigação para ser iniciado.. 

 Use o botão OK / Select para definir o dia seguinte que o programa de irrigação deve começar. 

 Introduza a hora de início 24 horas. 

Digite o número de dias para ser desperdiçada antes do programa de irrigação é executado 
novamente. Até 6 dias pode ser ignorada. 

 

 

No exemplo acima, o programa 3 vai começar na próxima terça-feira às 10:00. Ele não vai correr por 
2 dias ou seja, ele não será executado na quarta-feira ou quinta-feira. Ele irá correr novamente na 
sexta-feira às 10:00 horas. 

    PROG STARTS 

     24hr Starts 

     >Skip Day Starts 

     

    SKIP DAYS  AUTO 1    

Start Off   Prog  1       

Next Start  Mon   0:00 

Then skip  0 Days 

   SKIP DAYS  AUTO 1    

Start Off   Prog  3       

Next Start  Mon   10:00 

Then skip  2 Days 

     



 

 

6 Bomba iniciar a configuração (Option 16) 

Seu controlador Heron permite definir até cinco saídas de arranque da bomba. Você pode então 
anexar estes bomba começa a programas diferentes. Isso permite, por exemplo, um programa para 
começar a Bomba 1 e Programa 2 para iniciar a bomba 2. 

Para configurar a bomba começa a opção definida para 16 "2" e "Configuração Pump 'vai aparecer 
nas opções Menu. 

 

 

Selecione "Configuração Pump 'e na página seguinte será exibida, dependendo se você tiver um 
controlador de dois fios ou controlador de multi-fio: - 

Para um controlador de dois fios. 

 

    

Nesta página, digite o número do decoder que você precisa para a saída de uma bomba. 

Agora você pode pressionar Seta para baixo para criar saídas de bombas adicionais. Pressione o 
botão Menu para voltar a qualquer momento. 
Uma vez que uma bomba seja definida agora possível definir a um programa, tal como descrito na 
secção seguinte. 
Para um controlador multi-fio. 

 

 

Nesta página, digite a saída que você precisa para uma bomba.  

Agora você pode pressionar Seta para baixo para criar saídas de bombas adicionais. 

Importante: Saídas 201 e 202 são as saídas da bomba padrão que são apresentados em O1 e O3. 
Por padrão, o controlador define uma bomba como a saída 201 (a saída O1) e da bomba 2, saída 202 
(a saída de O2). 

Pressione o botão Menu para voltar a qualquer momento. Uma vez que uma bomba seja definido 
agora possível definir a bomba para um programa, tal como descrito na secção seguinte. 

  OPTIONS 

   Standard Options 

   Prog Options 

  >Pump Configuration 

      PUMP CONFIG 

Pump 1 

Decoder 00000   

    PUMP CONFIG 

Pump 1 

Output 201    



 

 

7 Programa de opções de configuração específicas 

Para definir as opções de configuração do programa definir Option 16-2 e 'Opções Prog' aparecerá no 
Menu de Opções. 

 

 

Será exibido selecione "Opções Prog 'e na página seguinte: - 

 

 

Digite o número do programa para ser configurado. Pressione OK / Selecionar e na página seguinte 
será exibida. 

 

Você pode pressionar seta para baixo para visualizar e alterar qualquer uma das 14 opções de 
configuração da bomba. A seguinte tabela descreve a função das opções de bombas. 

   OPTIONS 

    >Standard Opt 

     Prog Options 

     Pump Configuration 

      PROG OPT       

 

Select Prog ? 1 

      PROG OPT        #01 

HRS:MIN            N 

HRS:MIN:SEC        N 

Ignore Global%     N 



 

 

 

Pump Option Function 

Hrs:Mins Se Y, o programa mostra os tempos de execução de 
válvulas em horas e minutos.  

Hrs:Mins:Secs Se Y, o programa mostra os tempos de execução de 
válvulas em horas minutos e segundos. 

Ignore Global %  Se Y, então este programa não seja efetuado até o 
percentual global ajustar a configuração. 

Ignore Rain % Se Y, então este programa não será efetuada 
mediante o percentual Sensor de chuva ajustar. 

Ignore Freeze Se Y, então este programa não irá congelar ou parar 
se a entrada I1 C2 está ativo. 

Start Pump 1 Se Y, então este programa vai começar a 1 de saída 
da bomba. 

Start Pump 2 Se Y, então este programa vai começar a Bomba 2 
saída. 

Start Pump 3 Se Y, então este programa vai começar a 3 de saída 
da bomba 

Start Pump 4 Se Y, então este programa vai começar a bomba 4 
de saída. 

Start Pump 5 Se Y, então este programa vai começar a bomba 5 
de saída. 

Program Size O número de entradas de válvulas que deseja incluir 
neste programa. Isso faz com que o controlador mais 
fácil de usar, definindo isso para o número mínimo de 
válvulas que você necessita. 

MPD Controller O endereço do controlador de dosagem Heron MPD 
que deve ser iniciado com este programa. 

MPD Recipe A receita de fertilizantes no controlador MPD acima 
definido que deve ser iniciado com este programa. 

No Start if Program   Define um programa que irá impedir este programa 
seja executado. Assim, por exemplo, se você definir 
essa a 2, em seguida, se o programa 2 é executar 
este programa não será iniciado. 

 

 

 



 

 

8 Programa de Ajuste Percentual  (Option 24) 

Esta opção permite ajustar o tempo de irrigação para um programa individual de uma porcentagem 
especificada. 

Se a opção 24 é definido como "Y", Prog Percent é exibida no menu principal. 

 

 

Selecione cento Prog. A seguinte página é exibida. 

 

 

Se não é necessária qualquer aumento ou diminuição na irrigação, em seguida, o valor de ajuste 
percentagem deve ser definido como 100%.  

Uma percentagem ajustar o valor de 1% a 250%, pode ser inserido. Para reduzir o tempo de 
execução do programa de irrigação pela metade, em seguida, o percentual ajustar 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. 

 

       MAIN MENU 

       Program Starts 

       Programs 

      >Prog Percent 

        PROGRAM % 

Prog   1 Percent    100% 

Prog   2 Percent    100% 

Prog   3 Percent    100%  



 

 

9 Outras Opções do Programa de Irrigação 

Alocar entrada Remote Start para um programa (opção 26) 

A entrada de partida remota pode ser atribuído a iniciar qualquer programa de irrigação. Digite o 
número do programa de irrigação que você quer iniciar. Se esta opção não estiver definida, a entrada 
de partida remota irá desencadear um programa de irrigação por padrão.  

Número máximo de Programas Não ciclismo para correr juntos (Opção 19) 

Isto especifica o número máximo de programas de irrigação não-ciclismo que podem ser executados 
ao mesmo tempo. Se esta opção estiver definida como '0 ', apenas um programa de irrigação pode 
ser executado a qualquer momento. Definir esta opção como "2" vai permitir que dois programas de 
irrigação para funcionar ao mesmo tempo. 

Back-up Programa Não Ciclismo Inicia (Opção 21) 

Se um programa de irrigação não-ciclismo não pode ser executada porque outro programa está 
sendo executado o controlador pode lembrar que um programa de irrigação convencional tentou 
iniciar. O controlador, então, executar o programa quando o outro programa (s) ter terminado. Opção 
21 controles se o programa não ciclismo será feito o backup. 

Definir Opção 21 para "0" se você não quer qualquer programa convencional começa lembrado. 
Definir Opção 22 para '1 'para um programa convencional começarão a ser copiados. Definir Opção 
22 para "2" para dois programa convencional começa a ser apoiado, etc 

Em execução no modo síncrono para Válvulas paralelas (Opção 23) 

Para executar as válvulas em paralelo dentro do mesmo programa de irrigação, válvulas são 
atribuídos a diferentes zonas. Neste caso, o programa está sendo executado em um modo 
assíncrono. 

Quando um programa é executado assíncrona ele efetivamente executa as zonas de forma 
independente e, dependendo de seus tempos de válvulas válvulas diferentes vão correr juntos. Se 
você precisa garantir que as válvulas correr juntos, você precisa configurar o controlador para 
executar no modo síncrono. Em válvulas de modo síncrono são agrupados eo controlador não vai 
passar para o próximo grupo até que todas as válvulas de ter terminado os seus tempos de execução 
no grupo atual. 
Para definir o modo síncrono é preciso definir Opção 23 para "Y". Quando você sai de Opções o 
controlador irá converter todos os seus programas para operação síncrona. Isso levará cerca de 60 
segundos. 

Seus programas agora será semelhante à seguinte. 

 

 

Se queremos agora as 2 primeiras válvulas para correr juntos e, em seguida, as próximas duas 

válvulas para correr juntos mudar o programa para o seguinte.    

 

A  VALVE 01   05:00 

A  VALVE 02   10:00 

B  VALVE 03   08:00 

B  VALVE 04   09:00  

A  VALVE 01   05:00 

B  VALVE 02   10:00 

A  VALVE 03   08:00 

B  VALVE 04   09:00 



 

 

Agora, quando este programa é executado ele irá executar todas as válvulas marcados com um 'A' 
até que ele atinja um válvulas marcados com 'B'. Assim, no programa acima ele será executado 
VÁLVULA VÁLVULA 01 e 02 juntos. O programa será executado todas as válvulas marcados com 'B' 
juntos até atingir uma válvula marcada com um 'A' novamente. 
O ponto importante é que o programa não vai passar para o próximo grupo até que todas as válvulas 
de ter executado o tempo especificado. No exemplo acima VÁLVULA VÁLVULA 03 e 04 não será 
executado até que a válvula 02 foi concluída. 

Importante: Certifique-se de opção 13 - Programas Configurar é definido como "Y". 

Max falhas (Opção 38) 

Opção 38 é o número máximo de faltas que são permitidos antes que o controlador desliga todos os 
programas de irrigação. 

Avançar manualmente um Programa Individual (Opção 40) 

Se os programas estão sendo executados em paralelo, esta opção pode ser definida de modo a que 
os programas individuais podem ser selecionados manualmente e avançado. 

Pare manualmente um Programa Individual (Opção 41) 

Se os programas estão sendo executados em paralelo, esta opção pode ser definida de modo a que 
os programas individuais podem ser selecionados e parado manualmente. 

Atraso entre válvulas (opção 42)  

A demora entre a operação das válvulas dentro de um programa de irrigação pode ser introduzido 
utilizando esta opção. O atraso pode ser ajustado de 1 a 60 segundos. Digite o número de segundos 
de atraso necessário. O atraso será aplicada a todos os programas de irrigação.   

Programa 1 terá prioridade (Opção 67) 

Isso permite que um programa para ter prioridade sobre todos os outros programas de irrigação 
iniciados automaticamente. Se você precisa este conjunto Opção 67 para '1 'facilidade. O padrão é '0 
'. 
Com Opção 67 set, se um programa está em execução, e um programa de desejos para começar, ele 
vai cortar-in e correr. O programa de irrigação interrompida continuará de onde parou, uma vez que 
um programa foi concluída. 



 

 

10  Segurança 

Segurança teclado (opção 57) 

Se você precisar de um código de segurança para ser introduzido antes do controlador pode ser 
usado, em seguida, definir a opção 57. 
Defina a opção 57 para qualquer número de '01 'a '99'. Este número irá tornar-se o terceiro e quarto 
dígitos do código de segurança. Os primeiro e segundo números do código de segurança será '57 '. 
Por exemplo, se a opção de 57 foi definido para '15 ', então o código de segurança é "5715". "5715" 
deve ser inserido para operar o controlador. 
O usuário deve re-introduzir o código de segurança, se o teclado não é usado por três minutos. 

 



 

 

11 Usando Medidores de água / Fluxo  

Um controlador de Heron padrão pode ter um medidor de água conectado. Hidrômetros adicionais 
podem ser adicionadas usando a placa de expansão de entrada. Esta seção descreve a conexão e 
configuração de um único medidor de água. 
Um contador de água único está ligado ao I3, C2 terminais. A entrada excetua pulso tipo de 
contadores de água, dando um pulso a cada 1 litro / galão, 10Litres/Gallons ou 100Litres/Gallons. 
Conecte o medidor de água em todo o I3, os terminais C2 e Opção em seguida, defina 29 para "1" 
para ativar o medidor de água. 'Medidor de Água' será exibido no Menu de Opções e "Flow" será 
exibido no Menu Principal. 

 

Selecione "medidor de água" a partir do menu de opções ea página que flui será exibida. 

 

 

 Agora Pressione OK / Selecionar e na página seguinte será exibida. 

 

 

Defina o tamanho K do medidor de água com base na tabela a seguir: - 

Tipo medidor de fluxo Tamanho 

1 pulso por litro / galão 1 

1 pulso para cada 10 litros / galões 2 

1 Pulso por 100Litres/Gallons 3 

   

Mova o cursor sobre "Card" para definir onde o hidrômetro está conectado. Pressione OK / Selecionar 
para escolher a partir de cartões disponíveis. Para um contador de água único ligado a I3, os 
terminais C2 selecionar 2W, se você tiver um controlador de dois fios ou MW, se você tiver um 
controlador multi-wire. 
Você também pode precisar de definir os dois parâmetros a seguir, se necessário. As configurações 
encontram-se descritos na tabela a seguir. 

 

    OPTIONS 

    >Standard Opt 

     Water Meter 

     WATER METER OPT 

       

     Select Water Meter 1 

    WATER METER 1   #1 

K Size 1 Card   0 

Hold Off x5S         5 

Leak Flow          0LPM 



 

 

 Limiar Descrição 

Hold Off Time O tempo de espera (x 5 segundos) 
antes de verificar as taxas de fluxo 
após uma válvula acaba de abrir. Isso 
dá tempo para o fluxo de sossegar. 
Você pode precisar definir isso mais 

Fluxo de vazamento O caudal máximo que se espera 
quando há programas de irrigação 
estão em execução. 

Exibindo o fluxo e volume 

Para exibir o fluxo selecione 'Flow' no menu principal. A seguinte página é exibida. 

 

  

Esta página também apresenta dois volumes acumulados conta nomeadamente Vold e Volt. Vold é a 
contagem diária de volume e Volt é a contagem total. 
  De qualquer das contagens de volume podem ser apagados a qualquer momento, movendo o 
cursor para baixo para a linha de volume adequado e, em seguida, pressionando OK / Selecionar. A 
seguinte página é exibida.  

 

Pressione OK / Select para mudar o "N" para "Y" e, em seguida, pressione o botão Menu. A contagem 
já foi apagada. . 

Individual Medição de Vazão para Válvulas (Opção 30). 

Para permitir que as taxas de fluxo a ser definido para cada válvula individual, definida Option 30 para 
"1". "Fluxo Válvula" é exibida no menu principal. 
'Fluxo Válvula' Select no menu principal. A página seguinte é exibida: 

 

Seleccione a válvula. Pressione seta para baixo até que o cursor está sobre o campo de fluxo 
esperado. Digite o fluxo esperado. O controlador irá registar-se uma falha se desvia o fluxo em mais 
de 25% deste caudal de válvula para esta. 

Se você deixar o fluxo esperado em 0 LPM, o controlador não irá monitorar a vazão da válvula. 

   FLOW+VOLUME #1 

Mtr 1 Flow        10LPM 

Mtr 1  VolD         00L 

Mtr 1  VolT         00L 

  

 

Clr VolT Count   N 

   VALVE FLOW        #1 

Valve 1  

Meter 1         USE TIME 

Expec Flow          0LPM  

 

 



 

 

 

11.1 Exibindo a corrente de saídas   

O controlador Heron permite exibir actual da válvula de solenóide. Isto é muito útil para fins de 
diagnóstico e prova que um solenóide está ligado e funcionando correctamente. Há duas maneiras 
para mostrar a atual. 

Mostrar correntes de saída individuais (Opção 51) 

Com esta opção definida a corrente de saída é exibida na hora Page, sob a válvula que está sendo 
executado, como mostrado abaixo. 

 

 

Nota: Se você estiver executando várias válvulas juntos, você pode precisar pressionar Seta para 
baixo para ver todos os valores atuais. 

Mostrar todas as correntes de saída (opção 52) 

Com este conjunto de opções 'Actual' aparece no menu principal. 
Selecione 'Actual' e na página seguinte será exibida. 

  

 

Se você tem vários cartões de condutor de dois fios, a corrente para cada cartão será exibida. 

 

11:00  TUE     

 

Prg1 Valve 01 10:59 

Current 280mA 

 CURRENT PAGE 

Card 2Wire1 = 200mA  



 

 

 

12 Fertirrigação 

Para executar programas de fertirrigação deve ser definido para ser executado de forma síncrona 
como descrito na Seção 9. Agora alocar qualquer saída da válvula em seu controlador como a válvula 
de fertilizantes e definir isso para o programa de irrigação em qualquer outro local. No exemplo abaixo 
de válvula 16 tem sido atribuída como a válvula de fertilizante e foi adicionado repetidamente para o 
programa. A válvula de fertilizante agora será executado em paralelo com válvulas de irrigação.  

 

    

 

Para tornar a exibição mais clara você pode renomear 'válvula 16', por exemplo, 'FERT 01'. Isso 
está descrito na válvula nomes (ver Seção 3). O programa irá agora olhar como a tela abaixo: - 

 

 

No programa acima, a Valve 01 será executado com o FERT 01 por 5 minutos, irrigação Durante este 
período será com fertilizante. 
Então FERT 01 desliga e válvula 01 será deixado em execução no seu próprio para os restantes 5 
minutos. Durante este período de irrigação será com água pura. 
Válvula de 01, então, desligar e válvula 2 será aberta com FERT 01 etc 

Usando o fertigação (Opção 70) 

 

A opção de fertirrigação (Opção 70) irá: - 

 Definir os programas para serem executados síncrona como acima com AA, BB, AA etc na coluna 
do lado esquerdo. 

• Impedir a válvula de fertilizantes a partir de ter um tempo de funcionamento maior do que a válvula 
de irrigação 

Se você estiver indo para executar fertirrigação é recomendável que você defina a opção de 
fertirrigação. 

 

 

A  VALVE 01  05:00 

A  VALVE 16  10:00 

B  VALVE 02  8:00 

B  VALVE 16  04:00 

A  VALVE 01  10:00 

A  FERT 01   05:00 

B  VALVE 02  8:00 

B  FERT 01   04:00 


