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Profundidades típicas de instalação
Turfa com raízes superficiais ...................De 2” a 5” (nas raízes);
Turfa com raízes profundas ..................... De 6” a 8” (nas raízes);
Arbustos / áreas cobertas ....................... De 8” a 14” (nas raízes);
Árvores ............................................. ..... De 16” a 24” (nas raízes).

Como instalar
Passo 1: Embeba os sensores WATERMARK em água antes da instalação. 
Deve-se instalar os sensores sempre molhados.
Passo 2: Para plantas com raízes a menos de 12” ou com raízes a mais de 
12” de profundidade, mas com valores ligeiramente variáveis (árvores ou 
arbustos muito enraizados), os sensores devem estar distanciados cerca 
de 4” a 6” uns dos outros, mas à mesma profundidade (consultar 
profundidades típicas de instalação). A utilização de dois sensores permite 
uma leitura “média” que regula a rega conforme as necessidades. Os 
cabos dos sensores correm por debaixo da terra junto da caixa de 
ligações, que deve localizar-se a 2-3 pés de distância dos sensores. 
Passo 3: Instale a caixa de ligações (“Ametek #182001/2 Econo Box” ou 
similar) a cerca de 2-3 pés da localização do sensor e faça uma escavação 
desde a caixa até ao sensor, para que consiga passar os cabos de ligação.

Passo 4: Faça uma cova de acordo com a profundidade 
recomendada para a instalação do sensor (consultar profundidades 
típicas de instalação). Coloque os dois sensores a uma distância de 
4”-6”, empurrando-os para o fundo da abertura com um tubo em 
PVC de ½”. Assegure-se de que os sensores são instalados junto das 
raízes activas da turfa, dos arbustos ou das árvores. O sensores têm 
de estar firmemente acondicionados no solo.
Passo 5: Cubra bem os sensores por forma a garantir um encaixe 
resguardado e ligue os cabos do sensor à caixa de ligações. Agora 
tape a vala feita para o cabo do sensor.
Passo 6: Separe os dois condutores para cada sensor e aplique uma 

faixa de isolamento de modo a que ligação fique impermeável.
Passo 7: Se estiver a utilizar o sistema de controlo da humidade do 
solo WATERMARK, consulte o esquema B acerca da conexão dos 
sensores dentro da caixa de ligações. Por outro lado, se estiver a 
utilizar o módulo electrónico WATERMARK (WEM) para o controlo 
individual de válvulas, consulte o esquema de ligações WEM para 
conectar sensores dentro do sistema de alojamento do WEM. 
Complete as ligações utilizando cabos impermeáveis. Nota: Os 
sensores são ligados em série.  
Passo 8: Agora já pode ajustar o seu controlador de rega à 
utilização de sensores da humidade do solo WATERMARK.  
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PASSO 4

Instalação do WATERMARK
Os medidores WATERMARK são instalados abaixo do solo com dois sensores 
próximos da raiz activa da turfa ou planta a ser monitorizada. A profundidade e 
localização varia de acordo com a profundidade da raiz da turfa ou planta. 
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Selecção dos locais
Os sensores WATERMARK devem ser instalados em locais que sejam bem demonstrativos 
dos que vão ser controlados. Quando se utiliza o sistema WATERMARK são possíveis até 
quatro pontos de controlo, que se podem localizar: na turfa, nos arbustos e em áreas 
completamente expostas ao sol; nos arbustos e em locais sombrios; ou perto de 
válvulas gotejadoras. Quando se usam os sensores para controlar válvulas individuais 
(módulo electrónico WATERMARK- WEM), os sensores devem ser colocados na zona 
irrigada pela válvula individual que se pretende controlar. 
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Luzes indicadoras
Cada painel de controlo da humidade vem equipado com luzes indicadoras para tornar o equipamento 
fácil de usar e fácil de compreender. Com o interruptor de by-pass do sensor na posição MANUAL, 
nenhuma destas luzes se acenderá. Isto significa que os sensores não estão a ser “lidos” e o controlador 
de rega funcionará tal como o programado.

Com o by-pass do sensor em AUTO, sempre que cada válvula for iniciada, a luz indicadora da área a que 
essa válvula está conectada acender-se-á. Se o sensor estiver mais seco do que os valores de humidade 
determinados para essa área, dar-se-á a rega e a luz indicadora por cima de SENSOR BYPASS aparecerá. 
Se o sensor estiver mais húmido do que os níveis de humidade fixados, esta luz não surgirá e a rega não 
ocorrerá (já que não é necessária mais água, a rega é impedida).
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Sistema de controlo da humidade no solo WATERMARKSistema de controlo da humidade no solo WATERMARK

Instruções de ligação

Passo 1: Monte o painel de controlo da humidade junto ao controlador de rega. 
Remova as protecções da parte inferior do painel de controlo da humidade. Cada 
uma das quatro áreas sujeitas ao controlo da humidade tem três cabos (dois 
cabos verdes para os sensores e um cabo preto para a válvula) e existem 
também dois cabos para prender ao cabo comum da válvula.     

Passo 2: Cada área sujeita ao controlo da humidade tem o seu próprio par de 
sensores de humidade (medição da humidade). Cada medidor de humidade 
necessita de duas ligações desde os sensores em campo até ao painel de 
controlo. Estas ligações devem ser facilmente agrupadas em “Sensores área 1”, 
“Sensores área 2”, etc. para facilitar o arranjo final. Os cabos dos sensores são conectados aos dois 
cabos verdes com o nome SENSOR, no painel de controlo de humidade, tendo em conta a área ou grupo 
de válvulas a ser controlado.

Passo 3: O painel de controlo da humidade vem com 12 ou 24 estações, dependendo do modelo (WFZ-
12 ou WFZ-24). Estes cabos são usados para ligar o painel de controlo da humidade ao terminal da 
válvula controladora de rega. Liga-se o cabo a partir de cada válvula ao cabo preto correspondente à 
área que se deseja controlar (por exemplo, todas as válvula da turfa à área 1). A extremidade negra do 
cabo tem de ser ligada ao cabo negro do controlo da humidade, denominado por STA (para prevenir 
uma contra alimentação da corrente).  

A válvula de ligação comum instalada no terreno liga-se ao cabo vermelho COMMON TO VALVES no 
painel de controlo da humidade. Para completar as ligações, ligue o fio branco do painel de controlo da 
humidade chamado de COMMON FROM CONTROLLER ao terminal de ligação comum do controlador de 
rega.
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Tamanho das ligações do sensor
Comprimento do trajecto            Tamanho das ligações
Até 1000' ................................... Cabo de válvula #18 AWG
De 1000' até 2000' ....................... Cabo de válvula #16 AWG

Nota: Os sensores devem ser molhados pela última válvula a funcionar em cada “grupo” de válvulas. 
Faça as combinações necessárias até atingir este objectivo. Registe quais as válvulas que pertencem a 
cada grupo e quais as válvulas que regam os sensores e guarde essa lista na caixa do controlador. 
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Cabo WEM Liga-se a:
Preto .......................Solenóide da válvula e piloto do controlador
Vermelho ....... ........ Solenóide da válvula
Branco ....................Cabo comum da válvula
Verde ......................Ambos os sensores

No lado do sensor do WEM, ligue um fio verde a cada sensor. Os restantes dois fios do sensor (um de cada 
sensor) ligam-se um ao outro (sensores ligados em série).

Instruções de ligação

O WEM é instalado dentro 
de uma caixa redonda de 
ligações de 6” (“Ametek 
#182001/2” ou similar), 
localizada a 2-3 pés de 
distância dos sensores 
WATERMARK. Faça correr 
três cabos #16 AWG-UF a 
partir da válvula a ser 
controlada até à caixa de 
ligações WEM e torne as 
conexões impermeáveis da 
seguinte forma (consultar 
esquema de ligações):

ESQUEMA DE LIGAÇÕES - MÓDULO ELECTRÓNICO WATERMARK (WEM)
PARA CONTROLO INDIVIDUAL DE VÁLVULAS

WEM

VERMELHO
PILOTO

RCV

VÁLVULA A SER
CONTROLADA

COM/TERRENO
MÓDULO ELECTRÓNICO WATERMARK (WEM)

INSTALADO NUMA CAIXA REDONDA 6”
(ECONO VALVE BOX) A 2-3 PÉS DOS SENSORES

6”
A
8”

SENSORES WATERMARK INSTALADOS
NA RAIZ ACTIVA DA PLANTA

PRETO

VERDE

VERDE

BRANCO

Módulo electrónico WATERMARK para controlo individual das válvulasMódulo electrónico WATERMARK para controlo individual das válvulas

Sensores
Os sensores da humidade do solo WATERMARK são instalados nas raízes activas da 
turfa ou da planta regada pela válvula que se pretende controlar. Os sensores devem 
ser colocados em áreas bem demonstrativas de toda a zona a controlar. Para 
seleccionar o local mais adequado, devem-se ter em conta alguns factores como a 
distribuição dos aspersores, a topografia do terreno, o estado da turfa ou da planta, e a 
exposição solar. É recomendável instalar os sensores em locais secos, evitando os locais 
sujeitos a escoamentos e drenagens, pois estarão sempre mais húmidos que os 
restantes.

Utiliza-se o módulo de controlo electrónico WATERMARK (WEM) quando se pretende 
controlar cada válvula individualmente, medindo a respectiva humidade. 
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Funcionamento e ajustamento do sistema Funcionamento e ajustamento do sistema 

Com os sensores da humidade do solo instalados e ligados, está tudo pronto para você 
começar a utilizá-los para controlar o seu sistema de rega. Para áreas recentemente 
tratadas é aconselhável sobrepor os sensores. Isto permite que continue a operar só 
com o seu controlador de rega, por forma a criarem-se umas boas raízes, durante um 
período que pode variar de 60-90 dias. Logo que este objectivo seja atingido, pode 
começar a usar e a aperfeiçoar o seu sistema de controlo da humidade no solo 
WATERMARK ou o seu módulo electrónico WATERMARK (WEM). 

Ajustamento dos níveis de humidade no solo
Cada grupo “necessitado de rega” do sistema de controlo da humidade no solo pode ser ajustado para 
diferenciar níveis de humidade no terreno. O sistema permite um ajustamento infinito da humidade: de 
muito húmido (10 centibares de absorção) a muito seco (125 centibares de absorção). A área azul no 
indicador cobre uma área de aproximadamente 10 a 40 centibares, que são os valores normais para a 
maior parte da turfa e plantas com necessidade de água. A parte amarela do indicador abrange da zona 
intermédia à zona seca do solo, desde 40 a 85 centibares, valores úteis para a maioria das zonas 
cobertas ou com arbustos. A parcela castanha abrange a zona mais seca de todas, com valores entre 85 
a 125 centibares. Esta parcela deve ser utilizada com cuidado e com o aconselhamento de profissionais. 
Algumas plantas com raízes muito profundas que lidem bem com a secura poderão tolerar estes níveis 
de aridez, mas desde que todo o processo seja desenvolvido com muito cuidado e atenção.  

O WEM é assim perfeitamente ajustável a valores de 10 a 125 centibares e tem uma posição OFF que 
permite transpor todos os sensores.

Programar o controlador
Tenha sempre em mente que os sensores da humidade no solo servem somente para substituir o seu 
controlador/contador de rega no que diz respeito a prevenir regas excessivas ou desnecessárias. O 
controlador de rega mantém-se sempre “em controlo” e continua a determinar “quando” é que a rega 
deve ocorrer e “por quanto tempo” uma determinada válvula deve funcionar. Aliás, a chave do sucesso 
de todo o sistema depende da programação adequada do controlador de rega. O processo mais correcto 
para essa programação é o seguinte:
1.  Deixe que o controlador funcione todos os dias (exceptuando talvez durante a noite anterior a um 

dia de colheita). Isto faz com que o controlador “pergunte” diariamente aos sensores se a rega é 
necessária. Funcionará apenas se os sensores derem indicações nesse sentido.

Sobrepor o WEM
Existem duas formas de ultrapassar o módulo electrónico WATERMARK. A primeira pode ser feita através 
do próprio WEM, colocando o indicador do controlo da humidade na posição OFF. Isto faz com que o 
interruptor do WEM feche e permite que a válvula ligada ao WEM funcione como o desejado. 
A segunda forma de sobrepor o WEM é através da adição de um circuito de by-pass, que é ligado ao botão 
interruptor do controlador de rega. Isto pode fazer-se em qualquer altura, sempre que se deseje que o 
sistema ultrapasse todos os WEMs sem ter de percorrer cada um deles. Este circuito de by-pass exige 
uma segunda ligação comum a partir do controlador e até todas as válvulas/WEM. Liga-se ao cabo 
vermelho do WEM e ao solenóide da válvula. No controlador, este circuito de by-pass é ligado ao sistema 
principal através do botão interruptor situado no painel. Ao fechar o botão interruptor, todos os sensores 
são contornados (consultar o circuito de by-pass do WEM).

OPCIONAL

PILOTO (WEM PRETO)

WEM

INTER-
RUPTOR

COMUM BYPASS 
(WEM VERMELHO)

COMUM SISTEMA
(WEM BRANCO)

WEMRCV
RCVRCV WEMWEM

CIRCUITO BYPASS WEMNota: O WEM também pode ser usado em espaços 
verdes simples para “controlar” um controlador inteiro, 
fazendo um intercâmbio entre este último e o circuito 
da válvula mestra. Contacte a IRROMETER para mais 
informações sobre o gestor de rega WATERMARK.
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A) Sistema de controlo da humidade no solo
1. Fixe o interruptor do painel de controlo na posição MANUAL. Todas as válvulas devem funcionar 

na sequência manual do controlador/temporizador;
2. Coloque o interruptor do painel de controlo na posição AUTO.  Fixe os indicadores de humidade 

para todas as zonas em DRY (seco). Nenhuma válvula deverá funcionar molhando o terreno se 
este ainda estiver húmido (durante um dia de rega ou de chuva);

3. Depois do terreno secar parcialmente (3-4 dias após a rega com o tempo quente), fixe os 
indicadores de humidade para todas as zonas em WET (molhado). Todas as válvulas deverão 
funcionar;

4. Desligue todos os fios dos sensores do painel de controlo, o que fará com que o 
controlador/temporizador funcione de acordo com o esquema programado;

5. Coloque os fios entre os dois cabos dos sensores no painel de controlo, por forma a transpor o 
controlador/temporizador, o que fará com que nenhuma válvula funcione;

6. Verifique a quantidade de água na área do sensor com uma sonda.

B) Controlo através do módulo electrónico WATERMARK (WEM)
1. Fixe o indicador do controlo da humidade na posição OFF. Todas as válvulas deverão funcionar 

numa sequência manual do controlador/temporizador;
2. Coloque o indicador do controlo da humidade na posição DRY (seco). Os sensores irão transpor a 

válvula (operação de prevenção) se o solo estiver molhado;
3. Coloque o indicador do controlo da humidade na posição WET (molhado). Se o solo tiver tido 

tempo de secar suficientemente, os sensores deixam as válvulas operar na sequência manual do 
controlador/temporizador.

4. Verifique a abundância de água na área em que o sensor está inserido com o auxílio de uma 
sonda. 

Sensores de humidade WATERMARKSensores de humidade WATERMARK

2.  Determine o temporizador do ciclo da válvula para ciclos curtos. Isto evitará os alagamentos que 
frequentemente se registam quando se utilizam ciclos mais longos. Com ciclos pequenos o solo 
absorve a água rapidamente, mas com ciclos mais demorados a água não costuma penetrar 
inteiramente no solo. 

3.  Com ciclos pequenos, vai precisar de efectuar várias repetições diárias desses ciclos ou arranques. 
Peça assistência técnica profissional no sentido de o ajudar a estabelecer um programa deste tipo, de 
acordo com a especificidade do seu sistema e o estado do plantio. Já que, com o seu controlo de 
humidade através de sensores, este programa pode ser usado o ano inteiro (excepto em climas 
gélidos), não há necessidade de ajustamentos sazonais. Os sensores ajustam automaticamente a 
rega conforme as exigências, independentemente do estado do tempo.

4.  Vigie o seu sistema e as suas plantas, por forma a ajustar os valores de humidade ideais para um 
equilíbrio perfeito e um desenvolvimento adequado das suas plantas. Pode fazer estes acertos 
através dos seguintes modos:
a) Ajustando os valores de humidade para um regime mais seco ou mais húmido;
b) Alterando a duração do ciclo programado para prevenir alagamentos;
c) Mudando o número de repetição dos ciclos ou arranques, de modo a aumentar ou a diminuir o 

“potencial” total das regas, de acordo com o consumo de água da turfa ou plantas.

Ao fixar o programa final, é aconselhável recorrer a um técnico especializado que o 
poderá ajudar a avaliar a eficiência do seu sistema de rega e fornecer-lhe um 
esquema de rega que combine da melhor forma possível com o seu caso específico. 

Uma vez estabelecido um programa equilibrado, serão desnecessários muitos mais 
ajustamentos. Tudo o que precisa fazer é monitorizar os resultados, evitando até a 
programação constante do controlador aquando a mudança de estação. 
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