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INTRODUÇÃO 

Um sistema controlado de forma remota, o SMART-IS é um programador de rega alimentado 

por transformador 230-24VAC, com conectividade por WI-FI e/ou Bluetooth. Conectado a uma 

Estação Meteorológica local pode ajustar os programas de rega ás alterações do tempo. 

Permite também a ligação a um caudalimetro com sensor de fluxo para controlo dos consumos 

de agua, bem como a um sensor de precipitação. Disponivel em versões até 12 zonas, que pode 

ser gerido através da aplicação MySolem, ou a partir da plataforma MySolem. 
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1. DESCARGA GRATUITA DA APLICAÇÃO 

No seu Telemóvel (smartphone) e/ou Tablet, entre na aplicação APP STORE ou PLAY 

STORE. 

Procure e descarregue a aplicação MySOLEM. 

Uma vez instalada, ative a função Bluetooth do seuTelemóvel ou Tablet. 

2. SINCRONIZAÇÃO por BLUETOOTH 

Ligue o programador á corrente eléctrica através do transformador. 

Inicie a aplicação MySOLEM no seu Telemóvel ou Tablet. 

Pressione a barra “ADICIONAR MODULO” ou o sinal “+”. 

Escolha o modelo SMART-IS da lista que é apresentada. 

Siga os passos seguintes descritos pela aplicação para finalizar a sincronização do 

programador com o Telemóvel ou Tablet. 

3. CRIAR CONTA MySOLEM 

Para beneficiar de todas as potencialidades do SMART-IS crie uma conta MySolem. No 

Menu principal da app MySolem toque no ícone definições  (roseta) e siga os passos 

indicados. 

4. CONFIGURAR SENSOR 

Entre na app, escolha o SMART-IS no qual pretende configurar o sensor. Toque no 

ícone sensor e de seguida no ícone das definições ( roseta ), e seleccione o sensor ( 

precipitação ou caudalimetro ). 

5. CONFIGURAR CAUDALIMETRO 

Introduza o valor coeficiente ( FACTOR ) relativo ao emissor de impulsos que equipa o 

seu caudalimetro ( ex. 1 impulso=100Lt -  o valor do coeficiente a introduzir seria de 

0.01). 

Introduza também os seguintes dados : 

“IMMEDIATE VALUE” – garante que o volume de agua indicado no caudalimetro é igual 

ao registado na app. Se notar qualquer diferença verifique a conexão dos cabos 

respeitando a polaridade, bem como o valor o coeficiente introduzido ( FACTOR ). 

“HIGHT THRESHOLD” – Valor máximo em litros pretendido para consumo diário ( 24h ). 

“LEAK ALERT VOLUME” – Limite de volume de agua a partir do qual pretende ser 

alertado com mensagem de ruptura ou fuga de agua. 

“STATION´S FLOW” – Para cada zona leia o caudalimtero no momento T (Cpt1), depois 

no momento T+5min (Cpt2). Calcule (Cpt2 – Cpt1) / 5min = Caudal em lt/min. 

Registe o resultado na app. 

“HIGH THRESHOLD” (Alerta de caudal de zona/estação) – consumo máximo em % do 

caudal indicado para a zona/estação, em caso de limite excedido. 

“LOW THRESHOLD” (Alerta de caudal de zona/estação) – consumo mínimo em % do 

caudal indicado para a zona/estação, em caso de caudal não alcançado. 

“NO ACTION” – rega continua. 

“SUSPENDING WATERING” – Para continuar a regar, reconhecer o Alerta. 

“PERMANENT OFF” – Sistema desligado. Para recomeçar a regar deve seleccionar “ON”. 

“STOP” – Interrompe o programa até á hora do arranque seguinte. 
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“INHIBIT THE OUTPUT” – Para a correspondente zona/estação; para reactivar a 

zona/estação reconhece o Alerta. 

“THE SETTLING TIME” – Tempo necessario para o caudal estabilizar depois de um inicio 

ou paragem de zona/estação.Durante esse tempo o sistema não considera o consumo 

para emissão de Alertas ou Alarmes. 

6. BUDGET AUTOMATICO 

Esta opção permite de forma automática reduzir ou incrementar o tempo de rega de 

acordo com as previsões climatéricas e o clima local. Os ajustes automáticos são 

aplicados da seguinte forma : 

- Previsão de precipitação para hoje superior ou igual a 10mm, o BUDGET será de 30% 

do tempo programado. 

- Previsão de precipitação para hoje inferior a 10mm, e o valor total dos últimos 3 dias é 

superior a 0mm, o BUDGET será de 100% do tempo programado. 

- Previsão de precipitação inferior a 10mm e o valor total dos últimos 3 dias é igual a 

0mm, o BUDGET será de 110% do tempo programado. 

Para activar o BUDGET AUTOMATICO entre no SMART-IS, toque no símbolo do lápis, 

depois toque no simbolo de “localização”, e de seguida autorize a app a entrar no 

serviço de localização. De seguida recue para o ecran anterior e active o “Automatic 

Water Budget” rodapé do ecran. 

7. CHAVE DE SEGURANÇA 

Permite manter o seu programador protegido contra acessos indesejadas.  

 
8. PROGRAMAÇÃO 

Para mais informação acerca do BL-IP e da aplicação MySOLEM, visite a pagina web 

www.solem.fr e consulte toda a documentação aí disponível. 

INFORMAÇÃO UTIL 

-Versões Bluetooth compatíveis com este produto : Bluetooth Smart 4.0 ou superior 

para sistemas Android 4.3 ou superior, e/ou iOS 9.0 ou superior para sistemas Apple 

(iPHONE ou Ipad). 

-A cada estação de rega deve assignar um programa ( A,B ou C ) e um tempo de rega. 

Se assignar varias estações de rega ao mesmo programa, estas procederam á sua 

abertura de forma sequencial. 

-Aos programas deve ser assignada a(s) hora(s) que se pretende que estes iniciem a 

rega. Se a hora de inicio de determinado programa for a mesma de outro, os programas 

arrancarão de forma sequencial por A,B,C. 

-A opção “WATER BUDGET” permite aplicar um percentual de incremento aos tempos 

de rega definidos. Pode ser utilizado durante as mudanças entre estações do ano ( por 

ex. Verão-Outono ). Sendo que 100% corresponde ao tempo programado. Para 

Incrementar por ex. 10%, teríamos de alterar o valor em “WATER BUDGET” para 110%. 

-Para reinicializar o programador deve retirar a pilha e encostar durante 30s ambos os 

contactos de ligação da pilha. 

-Para eliminar programas e horários deve abrir a aplicação, entrar na opção 

PARAMETROS e seleccionar “Eliminar programas e horários”. 

-Os programas em memoria nunca são perdidos, mesmo que retire a pilha. 
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9. INSTALAÇÃO E CABLAGEM 

Conecte o programador SMART-IS a electroválvulas equipadas com solenóides de 

24VAC. 
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NOTA – Conexão de EMISSOR DE IMPULSOS equipado com 3 fios condutores ( Branco, 

Azul e Vermelho ) : 

a) Retirar chante com fio condutor AMARELO existente em S(-)S(+); 
b) BRANCO em S (-) ; AZUL em S (+) ; VERMELHO ( não usar ) 
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10. AVISOS LUMINOSOS ( LED ) 

LED VERDE – Funcionamento Standard. 

LED VERDE INTERMITENTE – Uma das zonas/estações está em funcionamento. O 

numero de piscas indica o numero de zona/estação em funcionamento. 

LED LARANJA INTERMITENTE – A decorrer actualização de firmware. 

LED LARANJA 4 Piscas – Zona/estação em curto-circuito. 

LED VERMELHO FIXO – Programador a inicializar ( 2 minutos ). 

LED VERMELHO Piscas rápidos – Sensor aberto ou limite de caudal atingido. Suspende a 

rega mas o programa continua ativo. Se a indicação “DEFAULT” desaparecer oprograma 

arrancará novamente. 

LED VERMELHO 2 Piscos – O controlador não está sincronizado. 

LED VERMELHO 3 Piscos – Sinal de WIFI perdido. 

LED VERMELHO 4 Piscos – Indica Curto Circuito, ou caudal excessivo numa das 

zonas/estações, ou o programador desligou-se ( OFF ) por 2 vezes num espaço de 

tempo reduzido durante o tempo de abertura de uma zona/estação. 

LED VERMELHO 5 Piscos – Tempo necessario para configuração do programador 

ultrapassado. Reinicializar novamente. 

LED desligado – O programador não está ligado a qualquer fonte de energia. 

 

 


