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APRESENTAÇÃO 
 

Ficamos-lhe muito agradecidos pela confiança demonstrada ao interessar-se ou adquirir o AGRÓNIC 2500. 

Confiança que, da nossa parte, esforçamo-nos cada dia em merecer e desta forma justificar a tradição de 

qualidade dos nossos produtos. 

Este Manual permitirá a si conhecer as performances do equipamento assim como a sua instalação e utiliza-

ção. 

Não obstante, ficamos a sua disposição para qualquer esclarecimento caso alguma dúvida surgisse. 

 

 

https://www.progres.es/es/programador-agronic2500
https://www.progres.es/
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1. DESCRIÇÃO FUNCIONAL BÁSICA 

 

Completo controlador para a fertirrigação, totalmente 

configurável e com múltiplas possibilidades de utilização e 

ampliação. 

Equipado para o controle da rega, fertilização, bom-

beamento e limpeza de filtros, com detecção de avarias, e 

detalhado registo cronológico de eventos e histórico de 

acumulados. 

Modelos com 9, 18 e 27 saídas configuráveis, mais 6 

entradas digitais na base, para além de diversas versões e 

opções. 

Ampliações para a leitura de sensores analógicos na 

base ou através do sistema rádio AgroBee para mais en-

tradas e saídas, até chegar aos limites de 30 sectores de 

rega, 2 motores, 4 fertilizantes e agitadores, 1 geral de fertilizantes, 9 filtros, 1 geral de filtros, 20 senso-

res digitais, 10 sensores contadores e 40 sensores analógicos. 

Programação por tempo e volume, tanto em rega e fertilização como na limpeza de filtros, com 

possibilidade de actuações independentes em 

cada programa. 

Mediante sensores climáticos ou de cultivo, 

pode-se influenciar nas condições de início ou 

nas unidades de rega e fertilizantes. 

Gestão à distância mediante aplicação móvel 

“Agrónic App”, web “Agrónic WEB”, mensagens 

SMS, assim como ligação a PC para três utilizado-

res ou a programa de Comunidade de Regantes. 

Totalmente actualizável desde o modelo bási-

co, com uma grande facilidade de utilização, até 

acrescentar o total de opções para chegar a um 

modelo de elevadas prestações. 

 

REGA 

Realiza o controlo até 30 sectores de rega governados por 50 programas independentes, com as 

correspondentes ampliações, e possibilidade de encadear programas para poder realizar sequências 

de rega. 

Cada programa pode activar simultaneamente de 1 a 4 sectores de rega. Pode-se limitar a actua-

ção simultânea de sectores da base, de 1 a 8 entre vários programas. 

Cada programa pode iniciar a sua actuação a uma hora concreta, elegendo os dias da semana, ao 

terminar outro programa ou por uma entrada ao fechar um contacto. Opcionalmente, também quando 

um sensor chega a um certo valor (°C, conteúdo de água no solo, etc.), por telemóvel via mensagem 

SMS, por frequência de rega (regar todos os dias, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, etc.) ou regar todos 

os dias com várias activações. Também se pode indicar o período do ano em que deverá estar operati-

vo. No início por meio de sensores pode-se seleccionar um horário activo e uma margem de tempo 

entre inícios. 

Unidades de rega em tempo (hh:mm) e, opcionalmente, (mm:ss); em volume (m3); e, opcional-

mente, em volume por hectares (m3/ha); e tempo per hectares (hh:mm/ha), independentes por pro-

grama. Unidades de tempo limite na aplicação por volume. 

Divisão proporcional de cada impulso do contador nos acumulados e históricos, segundo o caudal 

previsto dos sectores relacionados com o contador que regam simultaneamente. 

Opcionalmente, modificação das unidades de rega e fertilização por sensores que influenciarão 

dependendo dos seus valores desde a anterior rega, como chuva, evapotranspiração, integração da 

radiação solar, etc. ou mediante um sensor virtual (ordem manual ou por um SMS) para modificar con-

juntamente as unidades de rega de todos os programas. 

 

https://www.progres.es/es/content/agronic-app
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Opcionalmente, um programa ao realizar a rega pode ficar suspendido temporalmente por valores 

de sensores, como vento, temperatura, nível, etc. 

Opcionalmente, completo controlo do caudal instantâneo dos contadores de rega, com programa-

ção do caudal previsto em cada sector e percentagem de tolerância tanto por excesso como por defei-

to. Detecção de falta de impulsos ou de fuga. 

 

FERTILIZAÇÃO 

Configurável de 0 a 4 fertilizantes, em tanques independentes. 

Valores de pré-rega e pós-rega independentes para cada programa. 

Unidades de fertilização em tempo (hh:mm) e, opcionalmente, (mm:ss); em volume (L); e, opcio-

nalmente, por volume hectares (L/ha). 

Configurável o emprego ou não dos agitadores, com pré-agitação e agitação intermitente ou con-

tínua. 

Os fertilizantes poderão ser aplicados de três formas diferentes: 

• Em série: um tipo de fertilizante após outro, com uma só injectora. 

• Paralela: compatibilizar vários fertilizantes ao mesmo tempo, com uma injectora para cada um. 

• Uniforme (opcional): realiza a aplicação dos fertilizantes com uma divisão uniforme de cada um 

deles entre a pré e pós rega. Aplicação em paralelo. 

Nos sensores de volume, opcionalmente pode detectar a falta de impulsos ou de fuga de água. Di-

visão proporcional de cada impulso do contador nos acumulados e históricos segundo o caudal pre-

visto dos sectores que fertilizam simultaneamente. 

 

BOMBEAMENTO 

Dispõe de 1 a 2 saídas gerais de rega, ou motores, com atribuição dos sectores que as activarão, 

e temporizações independentes de activação e desactivação. Temporização para a entrada e saída de 

cada um dos sectores. 

Opcionalmente, possui controle dum motor a diesel ou grupo electrogéneo, com saídas para ar-

ranque, paragem, contacto e pré-aquecimento. Controle do arranque e paragem da bomba eléctrica. 

Detecção de avarias. 

 

LIMPEZA DE FILTROS 

Configurável de 0 a 9 filtros, com tempo de lavagem a eleger. Pausa programável entre filtros. 

O início da sequência de lavagem pode efetuar-se pela pressão diferencial e/ou pelo tempo ou vo-

lume de circulação da água. 

É configurável a paragem ou não dos sectores de rega e dos fertilizantes enquanto se está a lim-

par filtros. 

Controlo de avaria por limpezas contínuas. 

Configurável uma saída geral de filtros. 

 

MANUAL 

Com ordens manuais podem-se iniciar, parar, deixar fora de serviço ou suspender a certas horas 

os programas de rega; sectores em manual ou em automático; fora de serviço ou Stop geral; iniciar ou 

parar a limpeza dos filtros; finalização de alarmes e avarias. Opcionalmente, modificar sensores virtuais 

ou activação direta das saídas. 

 

CONDICIONANTES 

Opcionalmente, o equipamento dispõe dum total de 30 condicionantes totalmente configuráveis 

para realizar ações que terão em conta o estado ou os valores de sensores digitais, analógicos ou de 

contadores. As ações são tão variadas como poder realizar paragens definitivas, temporais ou condici-

onais aplicadas a um programa concreto ou a todos, iniciar e/ou parar uma rega, realizar um aviso, 

ajustar as unidades de rega ou de fertilizante ao iniciar-se o programa de rega segundo um valor ins-

tantâneo dum sensor ou o valor integrado desde a anterior rega, etc. para além disso, cada condicio-

nante pode ser configurada para que gere uma anomalia, para que envie uma mensagem SMS para 

dois telefones particulares e uma mensagem SMS para outra máquina. 
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Como exemplos, pode se destacar a aplicação para terminar as regas por rotura em tubagens, 

adiar a rega por falta de nível ou excesso de vento, modificar o volume de cada rega em relação ao 

valor do conteúdo de água no solo, à radiação solar recebida pela planta desde a anterior rega ou pela 

evapotranspiração, terminar a rega se houver uma determinada percentagem de precipitação desde a 

rega anterior, realizar um aviso ao proprietário por tentativa de roubo, etc. 

 

REGA SOLAR 

Opcionalmente, gestão da rega em instalações onde se disponha de painéis solares conectados 

diretamente a um variador de frequência para acionar uma bomba de rega. Permite também instala-

ções hibridas com energia da rede elétrica ou de grupo eletrógeno. Funciona com prioridades para 

regas de diferentes pressões. O sensor de radiação condiciona a rega até que haja energia suficiente 

para gerar a pressão de trabalho. 

       

 

CONTROLO PIVÔS 

Opcionalmente, gestão de até 4 pivôs com controlo de arranque e de paragem, posicionamento, 

auto-reverse, controlo de velocidade, sectorização e alarmes. 

 

VISUALIZAÇÃO 

Completa visualização mediante um ecrã LCD, com retroiluminação led automática. 

Teclado estanque por ação capacitiva de 15 teclas com indicador acústico de pulsação. 

Inclui os seguintes idiomas: espanhol, inglês, francês, italiano, português e catalão. 

A informação dum programa é mostrada no ecrã de forma integral e simultânea. 

 

LEITURAS 

O equipamento guarda na memória não apagável os acumulados e, opcionalmente, o histórico e 

os registos de eventos com as anomalias dos últimos dias. 

- Acumulados geral e por sector das unidades de rega e fertilização em tempo e volume a partir 

duma data inicial. 

- Anomalias com a data e hora da incidência e as indicações relacionadas. 

 

Para além disso, opcionalmente: 

- Registo de cada um dos eventos detalhados produzidos pelo equipamento. 

- Histórico independente por cada sector de rega, com as unidades em tempo e volume de rega e 

fertilizantes aplicados diariamente. 

- Histórico de cada sensor analógico com o valor médio, máximo e mínimo em frações de 10 mi-

nutos. 

- Histórico de cada sensor contador com o valor de rega ou fertilização e o de fuga em frações de 

10 minutos. 
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MENSAGENS SMS 

Opção que oferece a possibilidade de receber do Agrónic 2500 mensagens SMS com alarmes, in-

cidências e actuações escolhidas, assim como enviar ordens através do telemóvel do utilizador para 

arrancar, parar ou modificar um programa, pôr em "Stop", etc. 

Também envia mensagens SMS para outros programadores ou dispositivos, relacionados com um 

evento ou condicionante. 

 

GESTÃO ATRAVÉS DE PC 
 

Opcionalmente, mediante o 

programa AGRÓNIC PC pode ad-

ministrar equipamento através dum 

computador pessoal. 

As possibilidades de ligação 

são via cabo (USB, RS485), por 

modem telefónico (GSM/GPRS) ou 

por feixe hertziano (Radioenlace, 

Wifi). 

• Cabo: gestão local ou a meia 

distância. 

• Modem: muita distância ou 

inclusive diferentes países. 

Necessidade de cobertura, 

custo por consumo, engloba 

SMS. Ligação socket TCP-Cliente ou Servidor. 

• Wi-Fi: ligação à rede local a pouca distância, e por Internet 

a longa distância. 

• Rádio: distâncias de 1 a 20 Km, segundo a orografia. Parti-

lha com outros equipamentos do canal de rádio para agru-

par em dispersão de propriedades ou em comunidades. 
 

A partir do AGRÓNIC PC pode-se ter informação pontual do 

programador (histórico, incidências, situação de rega, etc.) po-

dendo atuar para modificar parâmetros, programas, intervalos, 

etc., desde qualquer lugar mediante um PC. A conexão pode ser 

permanente e conjunta com outros controladores (Agrónic 2000, 

Agrónic 4000, Agrónic 7000, Agrónic 5500, Agrónic BIT). 

O Agrónic 2500 administra a comunicação entre três utilizadores; a informação modificada por um 

utilizador é atualizada automaticamente para os outros dois. A conexão dos três ao equipamento pode 

ser simultânea e permanente, segundo a ligação realizada. De utilidade para interagir, por exemplo, o 

proprietário, o gestor de propriedades e o instalador. 
 

 

 

 

http://www.progres.es/htmls/productos/es/programadores-riego-y-fertirrigacion/ficha/agronic-2000.html
https://www.progres.es/es/agronic4000
https://www.progres.es/es/agronic7000
https://www.progres.es/es/productes/programadores/fertirrigacion-hidroponica/agronic-5500
https://www.progres.es/es/content/agronic-bit-1
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MÓDULOS EXTERNOS 
 

Opcionalmente, permite a ligação a módulos rádio AgroBee ou AgroBee-

L, aumentando as possibilidades de ampliação e a utilização de novas pres-

tações. Esses sistemas usam bandas livres, portanto não é necessária legali-

zação. Mediante os diferentes módulos da gama, permite facilmente situar à 

distância as válvulas de rega, os sensores digitais, os analógicos e os conta-

dores. 

 

DISPOSITIVOS SDI-12 
 

O SDI-12 é um bus de comunicação que permite que dispositivos que usam esse bus se comuni-

quem com o Agrónic. Atualmente podem ser conectados os sensores de umidade do solo das marcas 

Meter Group, AquaCheck e Decagon. 

 

RESUMO PRESTAÇÕES OPÇÃO PLUS 
 

O AGRÓNIC 2500 com a opção PLUS oferece um notável aumento de prestações em relação ao 

modelo básico, podendo vir de fábrica com a opção activada ou fazê-lo a qualquer momento da sua 

vida útil por surgirem novas exigências na instalação. 
 

▪ Na função de Programas, à função clássica de regas por dias da semana acrescenta-se a da fre-

quência de dias, permitindo repetir as regas em certos dias; por exemplo de dois em dois dias, dia 

sim, dia não. 

▪ Programas com várias activações separadas por um tempo em horas e minutos, realizando assim 

uma rega espaçada. 

▪ Programas com horário activo para limitar a aplicação da rega dentro do horário; de utilidade nos 

inícios de rega por sensores. 

▪ Programas com período activo para limitar o funcionamento de cada programa a uma data concre-

ta. 

▪ Programas com tempo de segurança (hh:mm) entre o início da rega para evitar ordens contínuas; 

de utilidade quando a ordem é dada por um sensor e surge uma incidência. 

▪ Fertilização uniforme. Acrescenta-se a aplicação uniforme em paralelo e por volume para uma divi-

são dos fertilizantes o mais homogéneo possível dentro das unidades de rega. 

▪ Novo formato na programação da rega e do fertilizante, em metros cúbicos por hectares (m3/ha) e 

litros por hectares (L/ha), respetivamente, em que o equipamento realiza o cálculo das unidades a 

aplicar em cada início de rega. 

▪ Nos Condicionantes pode-se ampliar de 5 para 30 o seu número e o seu funcionamento. Para além 

disso, podem afetar todo o equipamento ou serem atribuídos a programas concretos de rega; po-

dem utilizar sensores digitais, analógicos, contadores ou a integração desde a rega anterior; po-

dem gerar só um registo ou uma anomalia e enviar mensagens SMS de aviso. 

Funções: 

o Paragem Definitiva. 

o Paragem Temporal. 

o Paragem Condicional. 

o Iniciar e Parar programas de rega. 

o Aviso. 

o Modificar rega. 

o Modificar fertilizante. 

o Terminar por chuva. 

o Pressóstato filtros. 

o Pressóstato diesel. 

o Paragem Fertilizante 

▪ Textos descritivos nos programas, sectores, sensores e condicionantes. 

▪ Possibilidade de 10 contadores (até 4 para fertilizantes e os restantes para rega), mais 40 sensores 

analógicos e 20 digitais. 

https://www.progres.es/es/agrobee-l
https://www.progres.es/es/agrobee-l
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▪ Ordem Manual que em programas permite deixar em fora de serviço, suspendê-lo certas horas ou 

modificar o contador de frequência de dias ou as activações pendentes. Nos condicionantes permi-

te deixá-los em fora de serviço ou terminar uma paragem definitiva. Nos sectores, deixá-los em au-

tomático ou funcionamento manual ou em paragem manual. Nos sensores permite introduzir o va-

lor dum sensor virtual. 

▪ Em Leituras, novos pontos de registo e de histórico. Registo cronológico e detalhado de cada um 

dos eventos produzidos no equipamento. Histórico dos acumulados de rega e fertilizantes em tem-

po e volume aplicados para cada sector, agrupados em dias no equipamento e em frações de 10 

minutos no programa Agrónic PC. Histórico por cada sensor analógico, com média, valor máximo e 

mínimo, do dia no equipamento e em frações de 10 minutos no PC. Histórico de cada sensor con-

tador, com o valor de rega ou de fertilizante e o de fuga em valores diários ou em frações de 10 mi-

nutos no PC. 

 

MODELOS E OPÇÕES: 
 

▪ Modelos para 9, 18 e 27 saídas. Os modelos de 9 e 18 saídas podem ser ampliados sempre 

que se deseje, até 27 saídas, enviando-os para a fábrica. 

▪ Versão única com alimentação a 12 Vdc e saídas para 12 Vdc ou 24 Vac. No entanto, disponível 

a 220/24 Vac com alimentador externo de 220 Vac a 12 Vdc e transformador para saídas de 220 

Vac a 24 Vac de 50 VA. Proteção da alimentação e das saídas com fusíveis térmicos auto-

rearmáveis. 

▪ Versão com o equipamento alojado em caixa mural com porta transparente. 

▪ Versão com o equipamento alojado em gaveta para embutir em armário ou escrivaninha. 

▪ Opção diesel para o arranque automático de motobomba ou grupo electrogéneo.  

▪ Opção dupla tensão para grupos electrogéneos. 

▪ Opções com saídas para solenóides latch de 2 ou 3 fios. Estas versões, pelo baixíssimo con-

sumo do equipamento e das electroválvulas que governa, são muito apropriadas para aquelas 

instalações que funcionam com bateria e não contam com motor diesel nem placas solares que 

a recarreguem. 

▪ Opção PLUS, que acrescenta as prestações de fertilização uniforme, ampliação de condicio-

nantes, sensores, registos, históricos, texto descritivo em cada elemento, mais de um contador 

de rega, acumulados por contador e, para os programas de rega, funcionar por frequência de 

dias, por activações, por horário e período activo. 

▪ Opção ligação a programa AGRÓNIC PC. 

▪ Opção ligação a aplicação móvel AGRÓNIC APP. 

▪ Opção mensagens SMS (inclui modem GSM/GPRS). 

▪ Opção ligação USB. 

▪ Opção ligação Wifi. 

▪ Opção Radioenlace (feixe hertziano). 

▪ Opção ligação a sistema AgroBee ou AgroBee-L. 

▪ Opção ligação para dispositivos SDI-12 e quatro sensores analógicos. 

▪ Opção ampliação de dois sensores analógicos no equipamento base. 

▪ Opção ampliação de cinco sensores digitais (modelo de saídas a relé). 

▪ Opção de carregador de bateria. 

 

 

GARANTIA 
 

O Agrónic 2500 cumpre com as directivas de marcação CE. 

 

Os produtos PROGRÉS desfrutam de uma garantia de dois anos contra todo defeito de fabricação. 

 

Fica excluída da garantia a indemnização de danos directos e indirectos causados pela utilização 

dos equipamentos. 

http://www.progres.es/htmls/productos/es/telegestion-del-riego/ficha/agrobee.html
http://www.progres.es/
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2. GUIA DE UTILIZAÇÃO 
 

O Agrónic 2500 é um completo controlador de rega cujas prestações devem ser conhecidas pelo instalador 

e utilizador para o máximo aproveitamento do mesmo, pelo que recomendamos a leitura detalhada deste Manual. 

O capítulo de INSTALAÇÃO [5] está destinado ao instalador que venha a realizar as ligações do equipamen-

to aos restantes elementos que completam o sistema de rega automatizada. 

O capítulo de PARÂMETROS [6] ensina a configurar ou a iniciar o equipamento segundo as necessidades 

particulares de cada instalação. Embora esta seja uma tarefa própria do instalador, seria interessante que o utili-

zador a conhecesse também para o caso de ter que modificar algum parâmetro posteriormente à instalação do 

equipamento. 

Os seguintes capítulos PROGRAMAS [7], MANUAL [8], LEITURAS [9] e CONSULTA [10] são destinados ba-

sicamente ao utilizador. 
 

Teclado: 
 

 

Número 0 

“NÃO” para perguntas de confirmação sim/não. 

 

Número 1 / Domingo, para as perguntas de 

dias da semana. 

 

Número 2 / Segunda-feira, para as perguntas 

de dias da semana. 

 

Número 3 / Terça-feira, para as perguntas de 

dias da semana. 

 

Número 4 / Quarta-feira, para as perguntas de 

dias da semana. 

 

Número 5 / Quinta-feira, para as perguntas de 

dias da semana. 

 

Número 6 / Sexta-feira, para as perguntas de 

dias da semana 

“-”, para perguntas de sinal e de eleição. 

 

Número 7 / Sábado, para as perguntas de dias 

da semana. 

 

Número 8 

Diário, para as perguntas de dias da semana. 

 

Número 9 

“SIM” para as perguntas confirmação sim/não 

“+”,para perguntas de sinal e de eleição. 

 

Tecla Entrar, para aceitar a eleição dum me-

nu, o último valor inserido ou confirmar a 

seleção numa pergunta. 

 

Tecla Função, para aceder ao menu de fun-

ções ou também para retroceder dentro dos 

menus. 

 

Tecla Consulta, para aceder ao menu de fun-

ções ou também para retroceder dentro dos 

menus. 

 

Tecla Seta para baixo, para deslocar o cursor 

nos menus, passar para o ecrã seguinte ou 

para o dia seguinte nos registos. 

 

Tecla Seta para cima, para deslocar o cursor 

nos menus, passar para o ecrã anterior ou para 

o dia anterior nos registos. 

 

 

Funcionamento: 

 

 

 

            

           ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNÇÕES  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LEITURAS  

4. PARÂMETROS  

   

 CONSULTA  

1. GERAL  

2. PROGRAMAS  

3. SECTORES  

4. FERTILIZANTES  

5. FILTROS ↓ 

 MANUAL  

1.  Fora de serviço  

2.  STOP  

3.  Programas  

4.  Filtros  

5.  Relógio ↓ 

 MANUAL PROGRAMAS  

 Programa: 08  

   

 MANUAL PROGRAMAS  

 Programa: 08  

 Iniciar: Sim  

   

Notas: 

▪ Ao premir a tecla “0” em qualquer 

menu, ativa ou desativa a ilumina-

ção do ecrã. 

▪ O carácter “↓” na última linha do 

menu indica que há mais elemen-

tos do menu no seguinte ecrã. 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

Fonte de alimen-

tação geral 

Tensão  12 Vdc    +15 % -10 % 

Frequência  = = = 

Consumo de 

energia 
 Inferior a 12,5 W (em repouso 0,3 W) 

Fusível Entrada Térmico (PTC) 1,1 Amp. a 25 °C, auto-rearmável  

 
 

Fonte de alimen-

tação saídas 

Tensão De 12 a 24 Vdc ou Vac (máximo 30 V) 

Fusíveis 
Entrada 

“R+” 
Térmico (PTC) 3,0 Amp. a 25 °C, auto-rearmável 

 

Saídas Digitais Número 9, ampliáveis a 18 e 27. 

Tipo Por contacto de relé, com potencial de 24 Vac (transformador externo) 

Limites 30 Vac / 30 Vdc, 1 Ampere, 50-60 Hz,  CAT ll (por saída) 

Todas as saídas dispõem de duplo isolamento no que diz respeito à entrada de rede. 

 

Entradas Sensores 

Digitais 

Número 6, ampliável (opção) a 11 em modelos que não são Latch. 

Tipo Opto acoplados, funcionam a 12 ou 24V 

Analógicas 

(opção) 

Número 2  

Tipo 4-20 mA, 0-20 V.  (sob procura, com separação galvânica) 

Número 4 

Tipo 4-20 mA 

 

Ambiente Temperatura -5 °C a 45 °C  Peso 

(Kg.) 

Modelo 

caixa mural 

Modelo 

embutir Humidade < 85 %  

Altitude 2000 m  
De 1,0 a 1,6 De 1,1 a 1,5 

Poluição Grado 2  

 

Salvaguarda da Memória e Relógio  

Memória Sem manutenção, 10 anos para os parâmetros e programas em 

memória FRAM e para os registos em memória FLASH 

Relógio 48 horas sem alimentação 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

Cumpre a Directiva 89/336/CEE para a Compatibilidade Electromagnética e a Directiva de 

Baixa Tensão 73/23/CEE para o Cumprimento da Segurança do Produto. O cumprimento 

das especificações seguintes foi demonstrado tal como se indica no Diário Oficial das Co-

munidades Europeias 

   

 

 

Símbolos que podem aparecer 

no produto 

Borne de Terra de 

protecção 

Borne de 

Massa 

 

    

 

 

 

Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado como um resíduo domésti-

co geral, no fim da respectiva vida útil. Pelo contrário, o produto deve ser entregue num ponto de recolha apropri-

ado, para efectuar a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e aplicar o tratamento, recuperação e 

reciclagem adequados, de acordo com a respectiva legislação nacional. 
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4. DIMENSÕES 

 

 

 

5. INSTALAÇÃO 

 

5.1. LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

Instale o equipamento na altura e posição adequadas para um bom manejo. Evite no possível a incidência 

directa do sol, humidade, pó e vibrações. 

Evite que esteja perto de elementos que gerem interferências e possam afectar ao bom funcionamento. 

 

No modelo "caixa mural", o equipamento vai alojado numa caixa hermética (IP65) com tampa frontal transpa-

rente para o teclado/visualizador, e tampa opaca para o alojamento nas conexões. O modelo de 27 saídas vem 

com um conector disposto na lateral esquerda da caixa. 

Para manter a estanquidade é necessário deixar as tampas sempre fechadas e 

instalar os prensaestopas, que se anexam com o equipamento, nas saídas dos ca-

bos. 

A sujeição mural é feita pelas duas peças furadas nas esquinas superiores e pe-

los dois furos das laterais do alojamento de conexões. Os elementos de fixação po-

dem ser 4 parafusos de folha de rosca (3'5 x 38 mm – DIN 7981) e 4 cavilhas 6 x 30 

mm (SX 6x30). 

 

 

No modelo "embutir" será praticado um furo no frontal do armário ou estante segundo as medidas da secção 

[4.] DIMENSÕES e será sujeita pelos parafusos nas esquinas, empregando as quatro peças que se servem com 

o equipamento (4 parafusos M3 x 12 mm (DIN 84), 4 porcas M3 (DIN 934) e 4 chapas metálicas de 20 x 20 x 1 

mm). 
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5.2. SITUAÇÃO DAS CONEXÕES 

 

Para efetuar a 

ligação no equipa-

mento modelo “em-

butido”, aceder à 

parte posterior situ-

ada dentro da escri-

vaninha ou do armá-

rio. Aqui encontra-

mos os conectores 

para alimentação, as 

entradas, as saídas 

para os modelos de 

9, 18 ou 27. Para 

além disso, quando 

haja opções instala-

das podem existir os 

conectores das an-

tenas da opção 

AgroBee ou da liga-

ção a PC via 

GSM/GPRS ou feixe hertziano; e também os da opção bus SDI12 e 4 sensores analógicos. Nas laterais pode 

existir o conector da porta série USB, o da opção para dois sensores analógicos, e o dos 5 sensores digitais. 
 

No modelo “cai-

xa mural”, retirar a 

tampa inferior para 

aceder aos conecto-

res. 

Para a entrada 

de cabos têm que se 

retirar os moldes 

necessários (deve-se 

fazê-lo com a tampa 

de conexões coloca-

da e aparafusada, 

para evitar possíveis 

roturas). 

O modelo de 27 

saídas tem as últimas 

nove situadas num 

conector localizado 

na lateral esquerda. 

Na lateral direita 

encontra os conecto-

res e antenas do resto das opções. 

 

É aconselhável efetuar a ligação dos cabos aos bornes com terminais de conexão, os quais são enviados 

juntamente com o equipamento. (Os bornes aceitam cabos até 2,5 mm
2
 de secção). 

 

 

5.3. LIGAÇÕES 

 

É necessário realizar a instalação segundo a normativa vigente para as instalações eléctricas. A proteção do 

equipamento não ficará assegurada se não for efectuada segundo as especificações deste manual. 

A unidade deverá ser situada de forma a que as ligações dos elementos suscetíveis de captar interferências, 

como as entradas de sensores, alimentação de sensores, ligações a PC e entrada de alimentação, tenham os 

seus cabos o melhor situados possível de forma a não receber interferências de elementos de potência que pos-

sam estar à sua volta. 

Todos os bornes de conexões do Agrónic 2500 não são fixos, o que permite uma rápida manutenção. 
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5.3.1. Ligação da alimentação 

 

A alimentação é de 12 volts de corrente contínua para todos os modelos. Em instalações 

com painel solar, grupo electrogéneo ou motobomba a diesel, conectar-se-á à bateria de 12 V. 

Em sistemas de 110 ou 230 volts dispõe-se como acessório dum alimentador de 90-230 V/12 V 

(50-60 Hz) para conectar o equipamento. A tomada de alimentação deve ser de fácil acesso. 

 

A entrada de alimentação dispõe dum fusível térmico auto-rearmável, para além disso está protegida contra 

a inversão de polaridade e picos de sobretensão. É necessário ter na instalação um interruptor magneto-térmico 

independente que proteja o Agrónic 2500; na sua saída conectar-se-ão o alimentador geral e um transformador 

que alimenta as saídas. 

 

Quando um motor diesel está em funcionamento evite desconectar a bateria já que o alternador elevaria 

consideravelmente a tensão de alimentação e danaria o Agrónic. 

 

 

5.3.2. Cablagem da ligação à terra 

 

O borne de ligação à terra está situado junto aos bornes de alimentação; a sua função é a de dirigir para a 

terra as possíveis faíscas eléctricas geradas por trovoadas e que possam entrar pelos cabos das entradas e saí-

das; o carregamento do arco no descarregador de gás interno produz-se a partir de 90 volts. É muito importante 

conectar esta tomada para uma completa proteção do equipamento. 

No modelo para embutir existe uma tomada de terra adicional na parte lateral da caixa metálica para o caso 

de ser necessário derivá-la para a terra. 

 

 

5.3.3. Ligação dos sensores digitais 

 

Tanto as entradas dos sensores digitais como as saídas de relé são alimentadas externamente a 12 ou 24 

volts, dai até ao circuito interno existe um isolamento óptico e mecânico de segurança. 

Os contactos dos dispositivos conectados nas entradas dos sensores digitais têm que ser livres de tensão. 

As entradas são seis e são indicadas como D1 a D6 mais um comum marcado como CD. 

Cada uma das entradas de sensores pode adquirir uma função ou operativa, a sua configuração realiza-se 

no ponto “Parâmetros - Gerais” [6.3.]. 

Lista de funções: 

• CR  Contador de rega 

• CF  Contador de fertilizante 

• IL  Início de limpeza 

• AT  Avaria temporal 

• AD  Avaria definitiva 

• PC  Paragem condicional 

• IP  Início programas 

• AL  Alarme (só com opção SMS) 

 

As entradas de contador (CR e CF) podem ser aplicadas a funcionalidade de um filtro anti-ressalto, de modo 

a evitar pulsos falsos. Por predefinição, o filtro está desativado. Isto pode ser ativado a partir de "Parâmetros – 

Instalador", na secção "Sensor de Contador Diverso – Digital": consulte a secção "Parâmetros – Instalador" [6.8]. 

 

5.3.4. Ligação das saídas 

 

Todas as saídas estão preparadas para trabalhar tanto a 12 como a 24 volts em corrente alternada ou cor-

rente contínua (não alimentar com tensões superiores a 30 volts). 

Para o funcionamento a 24 Vac terá que dispor dum transformador externo com saída de 24 Vac com isola-

mento duplo, segundo a norma UNE EN61010. Dispõe-se como acessório um transformador 230/24 Vac 50 VA 

para conectar ao equipamento. 

A entrada para a alimentação das saídas está marcada como “R+” e “R-”. 

Os solenóides das electroválvulas, os relés ou os contatores conectar-se-ão entre um comum de saídas 

“CR” e a saída correspondente entre “R1” a “R27”. 

A alimentação das saídas e os sensores digitais estão protegidos por um fusível térmico auto-rearmável, pa-

ra além disso no ponto de “Consulta - Agrónic” [10.7.] indica-se se há ou não tensão para as saídas. Quando 

houver um curto-circuito em alguma das saídas entrará automaticamente o fusível, limitando a saída enquanto 

não terminar esse mesmo curto-circuito. 

 



 

 

13 

 

Exemplo de ligações para a alimentação a 230 V : 

 

 

 

 

 

Exemplo de ligações para a alimentação a 12 V : 

 

 



 

 

 

14 

 

5.4. INSTALAÇÃO DE OPÇÕES 

 

5.4.1. Opção Diesel 

 

Na ligação para a versão de arranque de motores diesel há que ter em conta os seguintes detalhes: 

 

ENTRADAS: 

Pressóstato de óleo PA. Na versão para arranque de motores diesel, a função de entrada de pressóstato é 

atribuída automaticamente à entrada 6. A detecção está atrasada em 10 segundos. O pressóstato só será conec-

tado a esta entrada. O comum das entradas digitais CD não é necessário conectá-lo ao pressóstato já que o faz 

diretamente mediante o chassis do motor. 

 

SAÍDAS: 

As saídas mostram o positivo da bateria. Intercalar-se-á um relé suplementar em cada uma destas para evitar 

danos nos relés internos. 

A saída de contacto será conectada através do relé ao cabo do terminal "15/54" da chave. É o equipamento 

que se encarrega de dar e retirar o contacto, pelo que a chave deve ser colocada em posição de repouso. 

Na saída de arranque intercalar-se-á um relé suplementar, com capacidade para 20 a 30 amperes, conec-

tando a sua saída com o cabo do terminal "50" da chave. 

Se a paragem do motor se efetua por electroíman, conectar-se-á ao relé suplementar da saída de paragem. 

Se a paragem se realiza cortando o carburante com uma electroválvula, instalar-se-á na mesma entrada do 

injector, para que a paragem seja o mais rápida possível. Quando a electroválvula é normalmente aberta, conec-

tar-se-á diretamente à saída de paragem. Se a electroválvula é normalmente fechada, conectar-se-á à saída de 

contacto. 

Quando houver pré-aquecimento, conectar-se-á ao relé para o seu acionamento. 

 

 

 

Pode ser interessante dispor dum duplo sistema de paragem para maior segurança, com o electroíman para 

realizar uma paragem rápida e efetiva e a electroválvula normalmente fechada para cortar o fornecimento de 

combustível quando haja uma possível rotura ou incidência. 
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5.4.2. Opção Dupla Tensão 

 

Os equipamentos com esta opção instalada, dispõem duma configuração diferente nas saídas, funcionando 

as quatro últimas a 12 volts; a sua saída é positiva e usufrui da mesma alimentação que o equipamento, a sua 

função é activar o controlo de arranque e paragem dum grupo electrogéneo. As restantes saídas funciona a 24 

volts, disponíveis uma vez que tenha arrancado o grupo. 

As entradas digitais têm como comum CD o negativo da bateria; as quatro saídas diferenciadas a 12 volts 

têm em comum o negativo da bateria; e o resto das saídas dispõe do comum de 24 V nas tomadas marcadas 

como CR. 

 

Saídas a 12 Vdc: 

Agrónic 2500 – 9 saídas:  Arranque = 9   Paragem = 8  Contacto = 7  Pré-aquecimento = 6 

Agrónic 2500 – 18 saídas: Arranque = 18  Paragem = 17  Contacto = 16  Pré-aquecimento = 15 

Agrónic 2500 – 27 saídas: Arranque = 27  Paragem = 26  Contacto = 25  Pré-aquecimento = 24 

 

Saídas a 24 Vac:   Electrobomba (saída de motor M1). 

 

 

Exemplo de ligação para um equipamento de 18 saídas: 
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5.4.3. Opção Latch 

 

O baixo consumo desta opção permite o funcionamento em instalações onde a alimentação é de uma só ba-

teria. O equipamento também pode ser alimentado pelo carregador solar externo fornecido, ao qual uma peque-

na bateria e um painel solar serão conectados, evitando assim a recarga manual. 

As electroválvulas latch, também chamadas de impulsos, funcionam através da fixação da sua posição hi-

dráulica em abertura ou fecho, consumindo apenas energia no momento da mudança. 

O instalador pode preparar o equipamento para usar electroválvulas latch no formato de dois ou três fios e a 

tensão de disparo a 12 ou 22 volts. Ver o ponto “Parâmetros - Instalador” [6.8.]. 

Quando forem instalados modelos de 3 fios será necessário incorporar na instalação uma caixa de díodos 

para realizar a ligação dos comuns de marcha e paragem. Nos modelos de 2 fios não é necessária. 

 

LIGAÇÃO LATCH 2 FIOS: 

 

Um dos dois cabos co-

nectar-se-á ao comum de 

saídas “CR” e o outro à saí-

da correspondente entre 

“R1” e “R27”. 

Quando a electroválvula 

atua hidraulicamente de 

forma inversa à ordem dada 

pelo equipamento, será ne-

cessário inverter esta ordem 

entrando em “Parâmetros 

Instalador - Vários” [6.8.]. 

 

LIGAÇÃO LATCH 3 FIOS: 

 

Este modelo de elec-

troválvula dispõe de dois 

comuns, o de funciona-

mento (normalmente ver-

melho) será levado à caixa 

de díodos, a um dos bor-

nes marcados como “Mar-

cha”; o comum de para-

gem (normalmente preto) 

conectar-se-á a um borne 

marcado como “Paragem”; 

o outro cabo (normalmente 

branco) conectar-se-á à 

saída correspondente entre 

“R1” e “R27”. 

Por outro lado, é ne-

cessário conectar os co-

muns de funcionamento 

CM e de paragem CP do 

equipamento e da caixa de 

díodos. 

 



 

 

17 

 

5.4.4. Opção 2 Sensores Analógicos 

 

Juntamente com a opção Plus, esta opção permite conectar até dois 

sensores analógicos para a medida de diferentes grandezas (pressão, radia-

ção solar, conteúdo de água no solo, temperatura, etc.). Útil no programa 

Agrónic PC para realizar o registo de sensores, ou na opção Plus para poder 

condicionar as regas. 

Permite a medida de sensores que gerem correntes de 0/4 a 20 mA ou 

que gerem tensões entre 0 e 20 volts. O circuito desta opção dispõe dum 

seletor por sensor para selecionar a medida em corrente ou em tensão, por 

defeito vem em corrente, posição “I”; para selecionar tensão e situá-lo na 

posição “V”. O circuito encontra-se alojado por detrás do teclado. É neces-

sário indicar em “Parâmetros - Instalador” [6.8.] a situação do seletor em 

cada entrada. 

O conector exterior situado na lateral direita do modelo caixa, ou na par-

te posterior do modelo para embutir, dispõe de quatro bornes para realizar a 

ligação dos sensores. 

Borne 1: cabo de saída do sensor A1. 

Borne 2: cabo de saída do sensor A2. 

Borne 3: corresponde ao cabo de saída para a alimentação dos sensores, 12 V, 200 mA. 

Borne 4: comum para as entradas dos sensores e comum para a saída de alimentação (0 V). 

 

Exemplos: 

▪ Sensor com alimentação autónoma: conectar o comum do sensor ao borne 4 e o sinal de sensor ao 

borne 1 ou 2. 

▪ Sensor alimentado pelo Agrónic: conectar o comum do sensor ao borne 4, o sinal ao borne 1 ou 2 e o 

positivo de alimentação ao borne 3. 

▪ Sensor com positivo apenas e retorno: conectar o positivo ao borne 3 e o retorno ao borne 1 ou 2. 

 

 

5.4.5. Opção SDI12 e 4 Sensores Analógicos 

 

Esta opção está condicionada a ter a opção 

“Plus”. As entradas analógicas permitem até 

quatro elementos com saídas de 4-20 mA. A 

entrada do “Bus SDI12” pode conectar vários 

sensores de diferentes fabricantes, consulte o 

manual complementar “SDI12 Configuração e 

consulta para Agrónic 2500 e Agrónic 5500”. No 

modelo "embutir", as conexões estão localizadas 

na parte traseira e no modelo "caixa mural" exis-

tem dois conectores no lado direito do dispositi-

vo. 

 

 

 

 

 

 

 

BUS SDI12 Bornes modelo embutido Cores dos cabos no modelo caixa 

Comum, 0V 0V Castanho 

Alimentação do multisensor, +12V +12V Azul  

Saída digital do multisensor SDI12 Amarelo/Verde 

   

SENSORES ANALÓGICOS Bornes modelo embutido Cores dos cabos no modelo caixa 

Comum, 0V 0V Branco 

Alimentação sensores, +12V +12V Castanho 

Sensor A2-1 A2-1 Verde 

Sensor A2-2 A2-2 Amarelo 

Sensor A2-3 A2-3 Cinza 

Sensor A2-4 A2-4 Rose 
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5.4.6. Opção ampliação 5 Sensores Digitais 

 

Nos modelos com saídas a relé, a opção de adicionar 5 sensores digitais pode ser instalada, estes são colo-

cados em um conector com uma terminação de cabo com as seguintes cores: 

Entrada nº 7  Branco 

Entrada nº 8  Rose 

Entrada nº 9  Cinza 

Entrada nº 10  Amarelo 

Entrada nº 11  Castanho 

O comum dos sensores digitais “CD” é próximo às entradas 1 a 6. Consulte a seção “Situação das cone-

xões” [5.2.] para obter a localização do conector e “Ligação dos sensores digitais” [5.3.3.] para instruções de 

montagem. 

 

 

5.4.7. Opção Carregador de Bateria 

 

O Agrónic 2500 dispõe de carregador de bateria, opcionalmente no modelo “saídas relé” (carregador inter-

no), e de série no modelo “latch” (carregador externo). 

A bateria tem de ser de Chumbo Ácido a 12 V com uma capacidade mínima de 7 Ah. 

 

No modelo “latch”, é fornecido um carregador externo ao qual uma bateria de 12V e um painel solar relevan-

te serão conectados, dependendo da instalação. 

 

No modelo “saídas relé” nunca conectar-se-á um painel solar, nestes modelos conectar-se-á um alimentador 

de 12 V  ±5 %  (90-230 V / 12 V). Útil para instalações com energia eléctrica nas que é necessário avisar median-

te um SMS quando falta (implica opções Plus e Comunicações). 

 

Características técnicas no modelo “saídas relé”: 

Capacidade de carga máxima: 160 mA (2 W) 

Tensão mínima entrada solar:  7 V 

Tensão máxima entrada solar: 12 V 

 

 

 

Exemplos de ligação: 
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6. PARÂMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar a montagem e afinação do equipamento é necessário 

aceder ao ponto de “PARÂMETROS” e adaptá-lo às necessidades de cada instalação. Para aceder ao menu 

premir no teclado “Fun. \ 4 \ Entrar”. 

O menu está dividido em oito pontos, para entrar num deles premir o número de índice correspondente ou 

deslocar a seleção com as teclas de seta e depois premir “Entrar”. 

Quando um menu tiver mais de 5 linhas mostrará o símbolo “↓“ para indicar que não cabe no ecrã, premir o 

número de índice ou deslocar com a tecla “Seta para baixo” para aceder. 

 

 

6.1. PARÂMETROS FERTILIZAÇÃO 
 

O Agrónic 2500 permite trabalhar com quatro fertilizantes no máximo em aplicação série (um depois do ou-

tro) ou em paralelo (todos ao mesmo tempo), em unidades de tempo ou volume e um pré/pós rega independente 

para cada programa. 

 

       

 

Na pergunta “Nº de fertilizantes” indicamos ao equipamento o número de fertilizantes instalados na rede de 

rega, com um máximo de 4. Deixar o valor a 0 se não houver. 
 

A geral de fertilizante é uma saída que se utiliza normalmente para 

conectar a injetora numa aplicação série, é activada sempre que o faça 

um dos fertilizantes. 

Para cada um dos fertilizantes pode ser atribuído um agitador inde-

pendente. 

Antes de aplicar um fertilizante é possível realizar uma agitação do 

líquido do tanque, para tal inserir os segundos necessários onde se efe-

tua a pergunta de pré-agitação. Uma vez que tenha iniciado a injeção 

dum fertilizante pode-se realizar a agitação permanentemente, de forma 

intermitente ou parada; na primeira condição dar apenas tempo para a 

“agitação marcha”, na segunda dar também tempo para a paragem e, na 

última, só para a paragem. O limite de tempo é de 255 segundos. 

Quando terminar a fertilização, pode fazer uma limpeza da cabeça 

de fertilização. Se a fertilização for em série, a limpeza será feita quando terminar cada um dos fertilizantes. Caso 

contrário, a limpeza será feita quando terminem todos os fertilizantes. Juntamente com a saída de limpeza, é ati-

vada a geral de fertilizante. O tempo máximo é de 999”. 

 PARÂMETROS  

1. Fertilização  

2. Filtros  

3. Gerais  

4. Programas  

5. Sectores ↓ 

6. Comunicações  

7. Vários  

8 Instalador  

 FUNÇÕES  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LEITURAS  

4. PARÂMETROS  

   

 PARÂMETROS FERTILIZAÇÃO  

 N de fertilizantes: 4  
   

 Geral fertilizante: Sim  
   

 Agitador F1: Não  

 Agitador F2: Não  

 Agitador F3: Não  

 Agitador F4: Não  
   

 Pré-agitação: 000 “  

 Agitação marcha: 000 “  

 Agitação paragem: 000 ”  

 Limpeza final: 030 “  
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6.2. PARÂMETROS FILTROS 

 

Quando for necessário realizar a limpeza automática dos filtros é 

aqui que serão inseridos os parâmetros necessários. O primeiro é o nú-

mero de filtros que existe na instalação, com um máximo de 9. 

A espera inicial é o tempo entre o qual é ativada a saída geral de fil-

tros e se inicia a limpeza do primeiro filtro. 

O tempo de activação por filtro corresponde aos segundos dispen-

didos para fazer circular a água para a lavagem de cada um destes. 

Pode-se aplicar uma pausa entre a mudança de lavagem dum filtro 

para outro, o filtro em curso será fechado e esperará os segundos mar-

cados para activar as válvulas de lavagem do seguinte. Útil para evitar a 

caída de pressão causada pelo atraso hidráulico no fecho. 

As unidades entre limpezas correspondem ao volume em m3 ou ao 

tempo em minutos de rega que deve passar pelos filtros para realizar 

uma nova limpeza automática; também se pode iniciar através dum pres-

sóstato diferencial ou duma ordem manual; em todos os casos são pos-

tos a zero os contadores internos de unidades entre limpezas. 

É possível configurar uma geral de filtros para que se active uma sa-

ída durante todo o processo de lavagem de filtros. 

Para a gestão automática da lavagem é necessário conhecer a rela-

ção com os motores M1 ou M2; marcar com “sim” quando a água que 

impelem circula pelos filtros e assim se controla as unidades de volume 

ou tempo que circulam pelos filtros ou para responder ao pressóstato diferencial. 

Quando se administra a limpeza por pressóstato diferencial e perante a possibilidade duma avaria no mes-

mo, pode-se determinar um número máximo de limpezas seguidas para as parar e gerar uma avaria; só se con-

sidera a incidência se transcorre um tempo inferior a cinco minutos entre o final duma limpeza e o início de outra. 

Uma vez solucionado o incidente do pressóstato há que aceder ao ponto “Manual - Filtros” para terminar com a 

avaria e assim habilitar novamente o controlo da lavagem de filtros. Consultar capítulo [8.]. 

Se for necessário, é possível parar os sectores em rega para uma melhor optimização de pressões, neste 

caso deter-se-ão temporariamente os programas em curso que contenham sectores relacionados com os filtros, 

continuando no mesmo ponto ao terminar a limpeza. Quando houver um programa em curso com um sector que 

não active o motor ou active um não relacionado com os filtros, continuará com a limpeza sem parar. Há que ter 

em conta que ao parar os sectores serão activados os motores relacionados durante o tempo de limpeza; se não 

houver ordem para parar, continuarão activos os que estão relacionados com os sectores em curso. 

 

 

6.3. PARÂMETROS GERAIS 
 

Neste ponto configuram-se as entradas e saídas gerais do Agrónic 

2500 para as adaptar a cada instalação. 
 

O equipamento dispõe de duas saídas para motores ou válvulas ge-

rais, para cada um deles pode-se ou não activar a sua utilização. 

Para cada saída de motor dispõe de temporizações com as que po-

de ajustar os atrasos hidráulicos e evitar golpes de aríete. A temporização 

de funcionamento atrasa a entrada do motor ao iniciar uma rega e a tem-

porização de paragem prolonga a paragem ao finalizá-lo. 
 

Quando se quer realizar uma paragem na rega na qual o motor ter-

mina imediatamente e as saídas dos sectores permanecem ativas mais 

uns segundos, é necessário responder afirmativamente à pergunta de 

“Paragem aos sectores”. 
 

Gráfica de exemplo: 

 

 PARÂMETROS FILTROS  

 N. de filtros: 3  

   

 Espera inicial: 000” 
 

   

 Tempo de activação  

 por filtro: 045 “  

   

 Pausa entre filtros: 04 “  

   

 Unidades entre limpezas  

 Volume: 0000 m3  

 Tempo: 0000 ‘  

   

 Geral de filtros: não  

 Relação com M1: sim  

 Relação com M2: não  

   

 N. máximo de limpezas  

 seguidas:  0  

   

 Paragem de sectores: não  

   

 PARÂMETROS GERAIS  

 Motor 1: sim  

 Temp. marcha: 018 “  

 Temp. paragem: 012 “  

 Paragem aos sectores: não  

   

 Motor 2: sim  

 Temp. marcha: 005 “  

 Temp. paragem: 022 “  

 Paragem aos sectores: sim  
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Na base do Agrónic 2500 há 6 entradas para conectar a sensores digitais (ponto [5.3.3.]), nos seguintes 

ecrãs podem-se atribuir a diferentes funções. 
 

• CR  Contador de rega 

• CF  Contador de fertilizante 1 a 4, quando a fertilização é rea-

lizada em formato de série, haverá apenas um contador co-

mum para todos os fertilizantes CF. Em caso de fertilização pa-

ralela haverá 4 balcões, CF1 a CF4. 

• IL  Início de limpeza, para conectar um pressóstato diferenci-

al e realizar a limpeza ao aumentar a pressão entre a entrada e 

saída do grupo de filtros. Quando o pressóstato dá a ordem há 

um atraso de 30 segundos. Para responder à entrada tem que 

estar a regar através dum programa. 

• AT  Avaria temporal, produz uma paragem do programa de rega em curso, mas deixa continuar com a 

próxima sequência ou início, passada uma temporização voltará a ter em conta o sensor. 

• AD  Avaria definitiva, é a que realiza uma paragem total e definitiva do sistema até que seja reativada 

manualmente pelo utilizador em “Função – Manual” [8.]. 

• PC  Paragem condicional, ao entrar pára completamente a programação em curso mantendo as uni-

dades restantes, uma vez desaparecida a paragem retoma a rega no mesmo ponto. Enquanto se encon-

tra em paragem condicional permite-se aos programas iniciar ficando à espera. 

• IP  Início programas, um sensor digital iniciará a rega de um ou mais programas. A entrada não volta-

rá a ser atendida enquanto os programas ou as suas sequências não tenham terminado. 

• AL  Alarme, um sensor digital normalmente fechado enviará um SMS quando for aberto o contacto. 
 

Quando tiverem sido atribuídas entradas pedir-se-ão os seguintes valores relacionados. 
 

Com o valor do impulso no contador de rega ou dos fertilizantes indicamos-lhe o volume a contabilizar por 

cada impulso recebido. As unidades vão desde 1 centilitro a 9999 litros, tanto em rega como em fertilização. 

A entrada permite um máximo de 5 impulsos por segundo. 

Com o atraso sem impulso são indicados os minutos que estará sem receber impulsos do contador até que 

se produza uma avaria definitiva (se for de rega) ou uma paragem da fertilização. Deixando-a a “00” a avaria é 

desativada. 
 

Para as restantes funções de paragem, início ou avaria pedirá um 

tempo em segundos para atrasar a detecção do sensor digital conectado 

à entrada. Se o sensor desconecta a entrada, voltará a entrar a tempori-

zação. Útil para filtrar falsos eventos, como por exemplo um sensor de 

pressão no preenchimento de tubagens. 
 

Para cada geral registada neste ponto, no de fertilizantes ou no de 

filtros, pedirá a atribuição a uma saída. Tem que se começar dando as 

últimas saídas pertencentes ao equipamento a estas gerais, já que as 

saídas de sectores ocupam desde a saída 1 até às seguintes (Mx-

Motores, Fx-Fertilizantes, MF-Geral Fertilizante, Ax-Agitador Fertilizante, 

LF-Limpeza Fertilizante, Lx-Filtros, GL-Geral Filtros). A opção “Plus” será 

necessária para poder atribuir saídas gerais aos módulos AgroBee. 
 

Tabela para anotar as atribuições: 
 

Saída Atribuição Saída Atribuição 

1 Sector 1 15  

2  16  

3  17  

4  18  

5  19  

6  20  

7  21  

8  22  

9  23  

10  24  

11  25  

12  26  

13  27  

14    
 

 

 

 

 PARÂMETROS GERAIS  

 Atribuir entradas :  

  CR    CF  

    1       2   

   

 Atribuir entradas  :  

  IL   AT   AD   PC   IP   AL  

  4     0     0      5     0     0  

   

 PARÂMETROS GERAIS  

 Contador rega:  

 
Valor do impulso:  0100,00 L 

Atraso sem impulso: 010’ 

 

   

 Contador fertilizante:  

 
Valor do impulso:  0001,00 L 

Atraso sem impulso: 010’ 

 

   

 Atraso detecção  

 entrada IL : 030 “  

   

 Atraso detecção  

 entrada AT : 180 “  

   

 Atribuir saídas :  

 M1   M2  

 18    17  

   

 Atribuir saídas :  

 F1   F2   MF  

 15   14   16  

   

 Atribuir saídas :  

 A1   A2    LF  

 13    12    20  

   

 Atribuir saídas :  

 L1   L2   GL  

 10    9    11  
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6.4. PARÂMETROS PROGRAMAS 
 

O Agrónic 2500 dispõe de 50 programas de rega, a cada um deles 

pode-se designar uma configuração particular. 

Eleger o número de programa. 

Com o tipo de início elegemos como se vai gerar a entrada em rega 

do programa, pode fazê-lo por horário (por defeito), sequencial de outro 

programa (também utilizando a hora de início “99:00” no programa), ou 

por entrada com um sensor digital. Para eleger uma das três opções 

premir as teclas          ou          e depois premir “Entrar”. 

 

Pode-se configurar cada programa para trabalhar as unidades de 

rega em horas e minutos (hh:mm) ou em metros cúbicos (m3). 

As unidades de pré-rega e pós-rega são independentes para cada 

programa e com o formato das unidades elegidas para a rega. O fertili-

zante entra no momento que a rega consumiu as unidades da pré-rega. A 

pós-rega utiliza-se para parar o fertilizante como incidência quando a 

rega chega às unidades da pós-rega. Se se rega e fertiliza por tempo, e a 

fertilização é em série ou paralelo, não é necessário fazer pré-rega, pois 

se calcula automaticamente em função da pós-rega e tempo de fertilização. 

 

 

6.5. PARÂMETROS SECTORES 
 

Para cada um dos 30 sectores administrado pelo equipamento pode-se configurar a relação com os motores, 

os tempos para evitar o golpe de aríete e indicar o seu caudal previsto. 

Inserir o número de sector. 

Se você tiver uma opção AgroBee, pergunte o número da saída que 

corresponde ao setor e ao auxiliar. 

 

 

 

 

 
 

Indicar se o motor 1 e o motor 2 arrancarão automaticamente quando 

rega o sector selecionado. 
 

Cada sector dispõe duma temporização golpe de aríete independen-

te em segundos para ajustar as aberturas e fechos das electroválvulas em 

relação aos motores e às mudanças entre sectores. A temporização pode 

ser positiva ou negativa, para modificar o sinal premir as teclas “+” ou “-“ (máximo: +127”, mínimo: -127”). 

Com um valor positivo, ao iniciar a rega abre imediatamente e ao terminar mantém aberta a electroválvula 

durante os segundos programados. 

Com um valor negativo, atrasa a abertura durante os segundos programados e ao terminar fecha imediata-

mente. Pode haver a exceção de que o sector seja o último duma sequência de rega e aplique a temporização de 

paragem do motor. 
 

Exemplo de temporizações 

aplicadas na rega sequencial de 

três sectores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contador indica-se se o sector vai utilizar o contador de rega. 

O valor de caudal previsto corresponde ao volume que consome o sector pelos emissores ou aspersores 

que contém. 

O equipamento utiliza-o para repartir os volumes de rega e fertilizantes nos acumulados dos sectores que 

estejam a ser regados simultaneamente. 

 PARÂMETROS PROGRAMAS  

 Programa: 12  

   

   

 Programa 12  

 

Tipo de início:  [horário] 

    [sequencial] 

    [entrada] 

 

   

 Programa 12  

 
Unidades de rega: [hh:mm] 

     [ m3 ] 

 

   

 Programa 12  

 Pré-rega:  00:00  

 Pós-rega: 00:00  

   

 PARÂMETROS SECTORES  

 Sector: 01  
   

   

 Sector 01  

 Motor 1: sim  

 Motor 2: não  
   

 Sector 01  

 Temporização golpe de  

 aríete: +028 “  
   

 Contador: sim  
   

 Caudal  

 previsto: 015.50 m3/h  

- Tabela de atribuições para saídas com o AgroBee - 

Dispositivo [A] Módulo [BB] Saída [CC] 

Base: 0 00 01 a 27 

AgroBee: 1 01 a 16 01 a 09 

AgroBee-L: 3 01 a 20 01 a 09 
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6.6. PARÂMETROS COMUNICAÇÕES 
 

Para este ponto consulte o manual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicações”. 
 

 

6.7. PARÂMETROS VÁRIOS 
 

O ecrã LCD permite uma proteção automática que reduz o consumo 

de energia, o ecrã apagar-se-á sem mostrar informação ao transcorrerem 

cinco minutos desde a última ação realizada no teclado. Ao voltar a pre-

mir qualquer tecla activar-se-á automaticamente. 

O ecrã dispõe de iluminação para melhorar a leitura em situações de 

pouca luz ambiente, responder que “sim” à pergunta para manter nor-

malmente o ecrã iluminado. Quando se produz uma proteção automática 

também está incluída a iluminação. É possível acender ou apagar a ilu-

minação à vontade mediante a tecla “0” sempre que nos encontremos no 

menu de Consulta ou em qualquer menu de Funções. 

Com o contraste podemos ajustar o destaque do texto sobre o fun-

do; a escala vai de 0, mais claro, a 10, mais escuro. 
 

Para acompanhar o premir de uma tecla, o equipamento produz um “Bip” ao que podemos ajustar o nível 

sonoro, sendo o mais baixo um “1” e o mais alto um “5”; com o “0” deixa de se ouvir. 
 

Digitando um número no Código PIN se ativa a proteção anti-roubo. Se o Agrónic estiver mais de 10’ sem 

alimentação, quando volte a estar alimentado de novo, torna a pedir o código PIN. Se digitar o código PIN errado, 

por três vezes seguidas, o Agrónic fica bloqueado, pedindo então o código de desativação (PUK), para desblo-

queá-lo. Para consegui-lo, entre em contato com PROGRÉS. No caso de não desejar usar essa proteção, o códi-

go PIN deve ficar a 0 (ZERO). 

Uma vez tenha entrado, se desejar mudar o código PIN, primeiro deve entrar com o PIN atual, caso contrário 

não lhe será permitido alterá-lo. 

 PARÂMETROS VÁRIOS  

 Ecrã :  

 Apagado automático: sim   

 Iluminação: sim   

 Contraste: 5  
   

 Teclado:  

 Nível som: 2  
   

 Segurança PIN  

 Código PIN: 0000  
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6.8. PARÂMETROS INSTALADOR 
 

Esta configuração é realizada pelo instalador quando se liga o Agró-

nic 2500 e só será modificada por este em função das ampliações ou 

modificações realizadas no equipamento ou na instalação. 
 

1. Apagamento, permite apagar totalmente a memória, dos registos, 

programas e sectores. 

2. Eventos, na versão standard não é possível realizar modificações. 

3. Códigos de acesso, possibilita o acesso limitado aos pontos de 

Parâmetros, Funções ou Apagamento de acumulados, introduzir aqui o 

valor de 4 dígitos que se pedirá para aceder. Deixar o valor a 0 se não 

for necessário. 

4. Ativação de opções, para poder activar ou desactivar opções uma 

vez instalado o equipamento, para activar inserir o código fornecido por PROGRÉS e para desactivar inserir um 

código errado. Nas opções ativadas aparecerá um “*” à direita do texto da opção. 

5. Vários. 

▪ Limite de sectores, de 1 a 8; com esta função limita a rega simultânea do número de sectores inserido 

aqui, na prática, se houver mais sectores que queiram entrar ficarão adiados até que termine algum 

dos que estão em curso. Isso afeta somente os sectores conectados às saídas da base. 

▪ Limite de sectores em programa, de 1 a 4; cada programa de rega pode activar até 4 sectores ao 

mesmo tempo nas mesmas condições de rega; inserir aqui o valor adequado segundo as necessida-

des de programação. 

▪ Sequenciais alternados, quando se realizem regas sequenciais dum grupo de sectores nos que ao 

terminar um sector começa automaticamente o seguinte e se deseja alternar a ordem para evitar que 

os sectores sejam regados sempre à mesma hora, então é necessário responder afirmativamente à 

pergunta. 

▪ Sequencial com 99:00?, pondo SIM para indicar que um programa é sequencial de outro indica-se a 

hora de início. Exemplo: para indicar que o programa é sequencial do 2 põe-se 99:02. 

▪ Em rega por volume perguntar tempo, útil quando se realiza uma programação da rega por volume e 

se quer dar por segurança um tempo limite de rega. 

▪ Ativações, prepara a realização de regas por impulsos com várias activações separadas por um tem-

po. Só para o programa 1. 

▪ Formato em volume, para a rega pode-se trabalhar em formatos de 00000 m3, 0000.0 m3, 000.00 m3; 

para o fertilizante em 00000 L, 0000.0 L, ou 000.00 L. 

▪ Tipo de fertilização, pode injetar fertilizante em aplicação série, um após o outro, ou em paralelo, to-

dos ao mesmo tempo. 

▪ Unidades de fertilizante, podem ser em tempo, horas e minutos (hh:mm); em volume (Litros). As uni-

dades aqui elegidas serão utilizadas na programação das regas. 

▪ Paragem ao limpar filtros, é possível parar temporalmente a fertilização enquanto se realiza a limpeza 

automática dos filtros. 

▪ Válvula latch, selecionar o tipo de eletroválvula latch a conectar ao equipamento (3 fios, 2 fios ou 2 fi-

os inverso), por defeito será 2 fios inverso. Se forem selecionadas 3 linhas, aparecerá um novo campo 

para que possa configurar M1 e M2 para trabalhar com 2 fios. 

▪ Tensão latch, é possível selecionar a tensão de disparo latch de 12 ou 22 volts, por defeito a 22 V. 

▪ M1 Tensão latch, é possível selecionar a tensão de disparo latch de 12 ou 22 volts 

▪ M1 Tempo latch, pode especificar o tempo de disparo latch (de 93,7 a 500,0 ms). 

▪ M2 Tensão latch, é possível selecionar a tensão de disparo latch de 12 ou 22 volts 

▪ M2 Tempo latch, pode especificar o tempo de disparo latch (de 93,7 a 500,0 ms). 

▪ Horário de verão, para confirmar a mudança automática do horário de verão. 

▪ Sensor de contador digital, pode definir um tempo para o filtro anti-ressalto para as entradas do con-

tador de base. Tempo ajustável entre 0,0" (sem filtro) e 10,0". Este valor representa o tempo mínimo 

que o pulso do contador precisa de ser ativo para que aumente o acumulado. Um pulso inferior ao 

desta vez não aumenta o acumulado. 
 

6. Comunicações, ver o manual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicações”. 

7. Idioma, os idiomas disponíveis são: Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Português e Catalão. 

8. Atualizar software, permite atualizar o software do Agrónic 2500 conectando-o a um PC com um cabo USB. 

9. Parâmetros backup, permite guardar uma cópia de todos os parâmetros e programas do Agrónic numa 

memória flash interna. Esta cópia pode ser recuperada a qualquer altura, ficando o equipamento com a mesma 

configuração de quando foi guardado. 

 

 PARÂMETROS INSTALADOR  

 1. Apagamento  

 2. Eventos  

 3. Códigos de acesso  

 4. Act. de opções  

 5. Vários  

 6. Comunicações  

 7. Idioma  

 8. Atualizar software  

 9. Param. backup  
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6.9. PARÂMETROS OPÇÃO DIESEL 
 

Esta opção permite a gestão de arranque, paragem e controlo de avarias em motobombas diesel e também 

em grupos eletrogéneos. 

Um elemento necessário a conectar é o pressóstato de óleo do mo-

tor; a entrada digital 6 é reservada para a sua conexão. A sua função é 

dupla, primeiro para detetar que o motor arrancou e, uma vez que o te-

nha feito, para detetar uma possível avaria de pressão. 

Em parâmetros gerais perguntará pelo tempo de pré-aquecimento 

em cada tentativa de arranque. Se não é necessário aquecimento deixa-

se o valor a zeros. 

Para pôr em funcionamento o motor serão realizadas até quatro ten-

tativas, separadas por 30 segundos entre cada uma delas. Inserir os se-

gundos de arranque necessários. Deixando o tempo de arranque a zeros, 

anulará a realização das tentativas e o controlo do pressóstato de óleo; 

útil em instalações onde já existe uma eletrónica de controlo no mesmo motor diesel. 

O tempo de paragem é utilizado para realizar a paragem do motor acionando um eletroíman, ou uma elec-

troválvula de corte de carburante. É aconselhável dar um tempo a mais para assegurar a paragem. 

Os tempos de início bomba e final bomba são úteis quando haja um grupo eletrogéneo. O de entrada cor-

responde ao tempo que transcorrerá entre o arranque do motor diesel e o acionamento da saída “Motor 1” ligada 

à eletrobomba de rega; eficaz para o funcionamento do grupo. O de final corresponde ao tempo que ficará o 

grupo em funcionamento quando terminar a rega e assim realizar uma refrigeração final. 

É requerido atribuir saídas de relé para o Arranque, Paragem, Contacto e Pré-aquecimento. Nos modelos 

com a opção “dupla tensão” atribuir sempre as quatro últimas saídas (ver 5.4.2). 

 

Exemplo de Arranque/Paragem dum Grupo eletrogéneo: 

 

 

  Início do programa Início da rega Final   

Sector -       

         

Motor 1 (eletrobomba)           

  Início bomba Final bomba    

Contacto           

                    

Pré-aquecimento                    

                   

Arranque                    

                    

Paragem                     

           <-- Diesel em funcionamento       

Pressóstato óleo PA                     

 PARÂMETROS GERAIS  

 Pré-aquecimento: 08“  

 Arranque: 04”  

 Paragem: 060”  

   

 Entrada bomba: 085”  

 Final bomba: 0120”  

   

 Atribuir saídas :  

 Ar   Pa   Co   Pr  

 18   17   16   15  
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7. PROGRAMAS 

 

O programa é uma ordem automática de rega na que se incluem os sectores aos que se vai aplicar, em que 

momento e as unidades de rega e fertilizantes. O Agrónic 2500 dispõe de 50 programas independentes ou se-

quenciais. 

Aceder ao menu de Funções (FUN–1–ENTRAR); uma vez no menu de programas mostra-se a lista dos cinco 

primeiros, usar as teclas de seta para deslocar os programas ou as teclas 1 a 9. Cada programa informa sobre os 

sectores de rega que contém. Selecione o programa e prima entrar para aceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada um dos programas de rega dispõe de um a quatro sectores para regar simultaneamente. 

Pode-se apagar um programa na totalidade deixando os valores dos sectores a “00”, ao sair pedirá confir-

mação. 

Os dias da semana selecionados com a inicial correspondem a um 

dia activo, e os marcados com um hífen são os inactivos; premir a tecla 

do dia para activar o desactivar. 

Pode-se programar um, vários ou todos os dias da semana. A tecla 

“Diário” permite activar ou desactivar todos os dias. 

 

O valor Início corresponde à hora em que o programa vai entrar em rega; o formato é de 24 horas e vai des-

de 00:01 às 23:59, o valor 00:00 não é válido. 

 

Quando se querem regar vários sectores ou grupos de sectores um 

depois do outro, pode-se empregar a programação sequencial; para tal 

há que preparar o programa no ponto “Parâmetros - Programas” [6.4.] 

para que seja sequencial (salvo quando for configurado para o fazer com 

hora de início “99:00”). Nesta condição pergunta-se diretamente pelo 

programa que é sequencial. 

Nos ecrãs de exemplo, o programa 3 iniciar-se-á quando termine o 

2. 

Quando um programa é sequencial do outro, não utiliza os dias da 

semana nem a hora de início, já que é o primeiro programa da sequência 

que fixa os dias e a hora. 

 

É possível iniciar um programa de rega por ordem dum sensor digi-

tal conectado a uma entrada, por exemplo um sensor de nível mínimo 

para o preenchimento dum depósito de água. É necessário primeiro con-

figurar o programa no ponto “Parâmetros - Programas” [6.4.] para alterar 

o tipo de início. 

 

 

 FUNÇÕES  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LEITURAS  

4. PARÂMETROS  

   

 PROGRAMAS  

P01 - . S03  S04  

P02 - . S05  

P03 - . S06  

P04 - . S02  S01  

P05 - . S07  S08 ↓ 

 PROGRAMA 01  

 Sectores: 03  04  

 DSTQQSS  Início: 10:30  

 Rega: 02:40  

 F1  01:05  F2  00:12  

   

 PROGRAMA 02  

 Sectores: 05  00  

 D–TQ–SS        Início: 10:30  

 Rega: 02:40  

   

 PROGRAMA 03  

 Sectores: 06  00  

 - - - - - - -     Início: 99:02  

 Rega: 02:33  

   

 PROGRAMA 03  

 Sectores: 06  00  

 Sequencial prog.: 02  

 Rega: 02:33  

   

 PROGRAMA 05  

 Sectores: 07  08  

 -- STQQS --        (Início Entrada)  

 Rega: 0280.0 m3  

   

Número do programa 

Número dos 

sectores da rega 

Dias da semana, 

hora de início, início 

sequencial ou por 

sensor digital 

Unidades de rega em 

tempo ou volume 

Unidades de fertilizante 

em tempo ou volume 
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PROGRAMA 10  

Sectores: 05  

DSTQQSS Início: 07:30 

Rega: 02:08 

 

PROGRAMA 11  

Sectores: 06  

Sequencial prog.: 

Rega: 01:44 

 

PROGRAMA 12  

Sectores: 07  

Sequencial prog.: 

Rega: 01:55 

 

PROGRAMA 13  

Sectores: 08  

Sequencial prog.: 

Rega: 02:23 

 

PROGRAMA 14  

Sectores: 09  

Sequencial prog.: 

Rega: 01:17 

 

 

As unidades de rega que aplicará cada programa podem ser em tempo, em formato horas e minutos 

(hh:mm), ou em volume, em formato de metros cúbicos (m3). 

Cada programa pode funcionar independentemente em tempo ou em volume. 

 

Para a fertilização, o instalador pode preparar o Agrónic 2500 para 

fornecer nas regas de um a quatro fertilizantes num formato de aplicação 

série (um após o outro) ou paralelo (todos ao mesmo tempo); em unida-

des de tempo (hh:mm) ou em volume (Litros); juntamente com uma con-

figuração independente da pré e pós-rega para cada programa. 

 

 

 

Só no programa 1, e se for configurado pelo instalador, aparece o 

ponto activações. Este permite repetir a aplicação das unidades de rega 

e fertilizante tantas vezes como as activações que foram programadas, 

separadas por um tempo em horas e minutos. Uma vez já iniciado o pro-

grama, poderemos ver na “Consulta - Programa” [10.2.] o número de 

activações pendentes por realizar e o tempo pendente para a próxima. 

Um início por ordem manual só realizará uma das activações. 

 

 

 

 

7.1. PROGRAMAS SEQUENCIAIS 

 

Quando se tem que regar vários sectores um a seguir ao outro, pode-se empregar a programação sequen-

cial. Consiste em ter um primeiro programa com os dias da semana e a hora de início, e o resto de programas da 

sequência de rega configurados em “Parâmetros - Programas” [6.4.] para um tipo de início sequencial; nestes 

programas perguntar-se-á por “Sequencial do programa”, inserindo assim o número do programa que lhe prece-

de. 

 

Exemplo duma sequencia: Inicia o programa 10 com o sector 5, todos os dias às 7:30; terminado o seu tem-

po de rega iniciar-se-á automaticamente o programa 11, e assim sucessivamente até ao último programa, neste 

caso o 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

- Aceita qualquer ordem dos programas, ascendente, descendente, aleatório. 

- É possível sequenciar mais de um programa ao terminar um primeiro. 

- Para que uma sequência de programas deixe de atuar até nova ordem, será suficiente anular os dias da 

semana do primeiro. Voltar a inserir os dias para deixá-la operativa. 

- Ao produzir-se uma avaria temporal (AT) enquanto se está a executar um programa sequencial, parar-se-á 

o programa em curso e continuará com o seguinte. Se a causa da avaria se mantiver, pára sucessivamen-

te todos os programas da sequência, fazendo constar nos registos. 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA 02  

 Sectores: 05  00  

 DSTQQSS   Início: 10:30  

 Rega: 02:40  

 F1  01:05  F2  00:18  

 F3  00:00  

 PROGRAMA 01  

 Sectores: 03  00  

 DSTQQSS   Início: 10:30  

 Rega: 02:40  

 F1  00:55  F2  00:00  

 F3  00:00  

   

 Activações: 04    03:00  

10 

11 

12 

13 



 

 

29 

 

O instalador pode preparar o equipamento para realizar os programas sequenciais inserindo o código “99” 

no local da hora de início e, o nº de programa que vai preceder e iniciar este, no local do minuto de início. 

 

 

 

 

 

7.1.1. Programas sequenciais alternados 

 

A sequência alternada permite realizar uma programação sequencial da rega e alternar para o início dum 

programa diferente da sequência. 

Para tal é necessário realizar a configuração por parte do instalador para que os sequenciais sejam alterna-

dos e tendo em conta neste caso que a sequência esteja ordenada desde o número menor do programa ao mai-

or. 

 

Considerando o exemplo do ponto anterior, a primeira vez que iniciar o programa fá-lo-á com o programa 10 

terminando no 14; na seguinte activação do programa iniciará no programa 11 terminando no 10; e assim suces-

sivamente. 

Primeiro início P10 P11 P12 P13 P14 

Segundo início P11 P12 P13 P14 P10 

Terceiro início P12 P13 P14 P10 P11 

Quarto início P13 P14 P10 P11 P12 

Quinto início P14 P10 P11 P12 P13 

Sexto início P10 P11 P12 P13 P14 

...... P11 ... ...   

 

Na consulta de programas mostrará com o texto “Início alternado” o programa que se iniciará primeiro na 

próxima activação; atualizar-se-á a informação uma vez terminada a sequência de rega em curso. 

 

PROGRAMA 10 

Sectores: 05 

DSTQQSS   Início: 07:30 

Rega: 02:08 

 

PROGRAMA 11 

Sectores: 06 

- - - - - - -  Início: 99:10 

Rega: 01:44 

 

PROGRAMA 12 

Sectores: 07 

- - - - - - -  Início: 99:11 

Rega: 01:55 

 

PROGRAMA 13 

Sectores: 08 

- - - - - - -  Início: 99:12 

Rega: 2:23 
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7.2. FERTILIZAÇÃO 

 

Na fertilização série aplicam-se os fertilizantes uns após os outros; começará o primeiro quando termine a 

pré-rega e finalize a pré-agitação do fertilizante, se houver; ao finalizar um fertilizante pode começar a pré-

agitação do seguinte. 

 

Sector -       

  Pré-rega   Pós-rega   

Gral. fertilizante-          

          

Fertilizante 1 -          

Fertilizante 2 -          

Fertilizante 3 -          

      Pré-agitação F1 e F3      

Agitador 1 -          

Agitador 3 -          

 

 

Na fertilização paralela iniciam-se todos ao mesmo tempo quando tiver terminado a pré-rega e terminado a 

pré-agitação correspondente. 

 

Sector -        

  Pré-rega   Pós-rega  

Gral fertilizante-        

        

Fertilizante 1 -        
        

Fertilizante 2 -        
        

Fertilizante 3 -        

   Pré-agitação F1 e F3    

Agitador 1 -        
        

Agitador 3 -        

 

 

Nos dois casos a geral de fertilizante estará activa enquanto estiver um dos fertilizantes. 

 

Se um fertilizante entrar na zona de pós-rega, finalizará imediatamente e registará uma anomalia. 
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8. MANUAL 

 

As ordens manuais permitem acionar o Agrónic 2500 para uma ação imediata. 

Aceder ao menu de Funções (FUN–2–ENTRAR); já no menu de manual mostra a lista das cinco primeiras 

ordens; utilizar as teclas de seta para se deslocar ou as teclas 1 a 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao realizar um “Fora de serviço” anulam-se todas as regas em curso 

e, enquanto se encontrar neste estado, não deixará iniciar nenhuma nova 

rega. 

Também pode ser útil entrar em “fora de serviço” e sair imediata-

mente para anular as regas em curso. 

 

O STOP permite-nos manter o equipamento parado; os programas 

em curso ficam à espera com as unidades latentes e as saídas desacti-

vadas; as paragens e avarias não atuam. Mantêm-se funcionais os inícios 

horários e por sensor digital, ficando em modo espera os programas que 

se iniciem. 

 

A ação manual nos programas serve para iniciar uma programação 

de rega ou, se o programa já estiver em funcionamento, poder-se-á parar 

e finalizar. No caso de o programa 1 estar configurado para várias activa-

ções, deve-se ter em conta que um início por ordem manual deste pro-

grama apenas realizará uma das activações. 

 

Para a limpeza automática dos filtros permite realizar três ações ma-

nuais; iniciar uma contra lavagem ou limpeza imediata, terminar se há 

uma em curso, e terminar uma avaria por limpezas contínuas. 

 

 

No ponto Relógio permite modificar a data e a hora do relógio inter-

no. 

Atualiza-se o relógio no momento de sair do ecrã ao premir a tecla 

“FUN” ou “CON”. 

Quando o Agrónic 2500 estiver sem alimentação manterá o relógio 

operativo durante cerca de 48 horas, com um tempo superior pode sofrer um desfase ou perder completamente 

as horas, nesta situação será necessário aceder a este ponto para ajustar o relógio. 

 

Ao produzir-se uma avaria definitiva ou uma avaria de contador, en-

tra um bloqueio do funcionamento do equipamento, para sair e rearmar é 

necessário entrar em Finalizar paragens para finalizar. 

É necessário ter em conta que ao se produzir a avaria, a rega em 

curso fica também bloqueada. Ao terminar a paragem por avaria pergun-

tará se deve finalizar também a rega adiada ou deixar que continue no 

ponto em que parou, um “sim” a rega será anulada, um “não” a rega 

continuará adiada. 

 

 

 

 MANUAL  

1.  Fora de serviço  

2.  STOP  

3.  Programa  

4.  Filtros  

5.  Relógio ↓ 

6.  Finalizar paragens  

7.  Sectores  

8.  Apagamento acumulados  

9.  Saídas  

 FUNÇÕES  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LEITURAS  

4. PARÂMETROS  

   

 MANUAL FORA DE SERVIÇO  

   

 Em Fora de Serviço: sim  

   

 MANUAL STOP  

   

 Em STOP: sim  

   

 MANUAL PROGRAMAS  

 Programa: 08  

 Iniciar: sim  

   

 MANUAL FILTROS  

   

 Activa limpeza: sim  

   

 MANUAL RELÓGIO  

 dd/mm/aa  hh:mm:ss  

   

   

 MANUAL FINALIZAR  

 Finalizar:  

 paragens e avarias: sim  

 rega adiada: não  
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Em Manual Sectores permite independentemente para cada um dos 

sectores deixá-los em automático, em marcha manual ou em paragem 

manual. 

Em Automático, o sector vai seguindo as ordens dos programas de 

rega; em Manual Marcha o sector fica permanentemente activado e em 

Manual Paragem permanentemente parado. 

Há que ter em conta que enquanto um sector se encontre fora de 

automático deixará os programas que contém condicionalmente para-

dos; quando esse sector regressar para o automático, os programas continuarão no mesmo ponto se já estavam 

em rega ou com todas as unidades iniciadas. Um sector em Manual Marcha activará o seu motor e contabilizará 

as unidades de rega correspondentes e só será afetado pelos condicionantes globais. 

 

 

No manual apagar permite pôr a zeros os acumulados em tempo e 

volume de rega e fertilizantes, guardando a data na que se efetua. 

Se tem o código de acesso activado no ponto “Parâmetros – Insta-

lador”, pedirá para aceder. 

 

 

No ponto de manual saídas permite activar diretamente os elemen-

tos conectados. É necessário atuar com muito cuidado já que não há 

nenhum tipo de controlo e poderiam ocasionar-se danos na instalação 

(não se tem em conta as seguranças). Esta função só é útil para o insta-

lador na afinação inicial. 

Podem-se activar 6 saídas no máximo e para poder sair é necessário 

que todas estejam a 0. 

Para tirar uma saída da lista voltar-se-á a inserir o número. 

Para consultar a atribuição das saídas gerais, ir no equipamento ao ponto “Parâmetros - Gerais” [6.3.] ou ver 

a tabela de anotações no mesmo ponto deste manual. 

 

 MANUAL SECTORES  

 Sector: 01  

   Em automático: no  

   Em manual:  [Marcha]  

     [Paragem]  

   

 APAGAMENTO ACUMULADOS  

   

 Apagar Acumulados: não  

   

 MANUAL SAÍDAS  

 Saída: 00003  

 00001  00000  00000  

 00000  00000  00000  
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9. LEITURAS 

 

Em leituras encontramos informação dos tempos e volumes acumulados e as incidências registadas como 

anomalias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. LEITURAS ACUMULADOS 

 

Em acumulados mostra as unidades de água e fertilizantes aplicadas em tempo e volume, em geral e de ca-

da sector. 

No primeiro ecrã mostra o acumulado total desde a data em que se 

realizou o último apagamento de acumulados, o tempo total de rega e 

fertilizantes em horas e minutos, e o volume total de rega e fertilizantes 

em metros cúbicos e litros, respetivamente. 

Se existem mais de dois fertilizantes, mostrá-los-á num segundo ecrã. 

O resto de ecrãs de acumulados corresponde aos valores dos 30 

sectores que podem ser controlados pelo Agrónic 2500. 

As unidades de volume (m3 ou L) podem-se mostrar inteiras ou com 

um ou dois decimais, segundo se tenha configurado o equipamento. 

Os acumulados por volume dos sectores que estão a regar ao mes-

mo tempo dum mesmo contador, realizam-se repartindo o valor de cada 

impulso do contador segundo o caudal previsto de cada sector. Detalhe 

configurado no ponto de “Parâmetros – Sectores” [6.5.]. Vejamos um exemplo: 

Sector 1, caudal previsto = 23,6 m3/h 

Sector 2, caudal previsto = 18,9 m3/h 

Ao chegar um impulso de contador volumétrico de 1000 litros, em acumulados serão repartidos 

555,294 litros para o sector 1 e 444,706 litros para o sector 2. 

 

Funções do teclado: 
 

 

Seta para baixo, ao seguinte acumulado.  

 

Seta para cima, ao anterior acumulado. 

 

Função, ao menu de Leituras, premir duas 

vezes, menu de Função. 

 

 

Consulta, ao menu de Leituras, premir duas 

vezes, menu de Consulta. 

 

 

9.2. LEITURAS ANOMALIAS 
 

As anomalias são incidências que se registam na memória e 

que podem ser lidas neste ponto, para além disso, se desde a ante-

rior leitura se produziram novas, informar-nos-á na consulta geral 

acerca do número destas. 

As anomalias fazem parte do registo geral que se guarda em 

memória. Nele figuram as anomalias e qualquer evento que tenha 

realizado o controlador; o resto de registos só é possível vê-los 

desde o programa Agrónic PC quando haja a opção instalada. A capacidade de registo no Agrónic 2500 é de 

vários milhares de eventos, quando a memória está cheia vão-se apagando os mais antigos. 

Cada anomalia está referenciada com um número de evento para a identificar, a data e hora na que ocorreu 

mais um texto descritivo com dados relacionados. Ao aceder, mostrará a última anomalia que se tenha produzido. 

 

Funções do teclado: 
 

 

Seta para baixo, ao seguinte registo 

(mais recente). 

 

 

Seta para cima, ao anterior registo 

(mais antigo). 

 

Função, ao menu de Leituras, premir duas 

vezes, menu de Função. 

 

 

Consulta, ao menu de Leituras, premir duas 

vezes, menu de Consulta. 

...  

Ao premir as teclas de sinal -/+ acedemos diretamente ao último registo do dia anterior com a 

tecla “-” ou ao primeiro registo do dia seguinte com a tecla “+”. 

 FUNÇÕES  

1. PROGRAMAS  

2. MANUAL  

3. LEITURAS  

4. PARÂMETROS  

   

 LEITURAS  

1.  Acumulados  

2.  Anomalias  

   

   

   

 LEITURA ACUMULADOS  

 TOTAL desde dd/mm/aa  

 Rega: 000:00   000000 m3  

 F1: 000:00   000000 L  

 F2: 000:00   000000 L  

 LEITURA ACUMULADOS  

 Sector  01  

 Rega: 000:00   000000 m3  

 F1: 000:00   000000 L  

 F2: 000:00   000000 L  

Formato no ecrã duma anomalia: 
 

 ANOMALIA  

 N00   dd/mm/aa  hh:mm  

 - texto da anomalia -  

 - dados relacionados -  

   

 



 

 

 

34 

 

Descrição de cada tipo de registo:   ( [N xx] = Número relacionado com tabela de eventos ) 

 

• Corte eléctrico de 1’ a 10’       [N02] 

• Corte eléctrico de 10’ a 60’      [N03] 

• Corte eléctrico superior a 60’      [N04] 

Para detetar rapidamente a duração dum corte eléctrico, o equipa-

mento divide-os em três, um primeiro para períodos de corte entre 1 e 

10 minutos, um segundo entre 10 e 60 minutos e o terceiro se for su-

perior a 60 minutos. 

Em cada um dos tempos mostrará a data e hora na que se restabeleceu o corte, de qual dos três tipos se 

trata e a data e hora na que se iniciou o corte. Se o corte elétrico for inferior a um minuto não o regista. 

 

• Programa, final com unidades de fertilizante  [N26] 

Numa rega com fertilizante e numa pós-rega programada, pode ocor-

rer que as unidades de rega cheguem à pós-rega e ainda sobre ferti-

lizante por injetar, então deixará de aplicar e registará a anomalia com 

as unidades que faltam. Também se produz a anomalia quando ter-

mina de forma eventual uma rega com fertilizante. 

 

• Limpeza de filtros, limpeza sem controlo   [N29] 

Quando se repete uma limpeza após a outra dos filtros por uma inci-

dência no pressóstato diferencial, detém-se automaticamente as la-

vagens e regista-se a anomalia. 

O número de lavagens seguidas é programado no ponto de “Pa-

râmetros - Filtros” [6.2.]. Uma vez solucionada a incidência no pres-

sóstato, é necessário rearmar a limpeza automática acedendo ao “Manual - Filtros” [8.]. 

 

• Condicionante, paragem definitiva    [N33] 

Aparece quando um sensor digital conectado à entrada produz uma 

paragem definitiva, o equipamento fica bloqueado e regista-se a 

anomalia. Uma vez solucionada a incidência há que anular a paragem 

acedendo a “Manual - Finalizar paragens” [8.]. 

 

 

• Condicionante, paragem temporal    [N34] 

Um sensor digital conectado à entrada produz uma paragem dos 

programas de rega em curso e o registo da anomalia; os programas 

sequenciais ou os próximos inícios continuarão com a rega. 

 

 

 

• Mensagem SMS. Limite excedido     [N45] 

Ao ter a opção de mensagens SMS, fixa-se no equipamento um nú-

mero máximo de mensagens permitidas por dia; no momento que for 

superado, produz-se o registo e bloqueio do envio de mais mensa-

gens. Para mais detalhes ver o manual especial “Agrónic 2500 Su-

plemento Comunicações”. 

 

• Consumo GPRS. Limite de consumo mensal [N52] 

Se a comunicação com o PC é por “GPRS Socket” em “Parâmetros 

de instalador – Comunicações – Comunicação GPRS” pode-se confi-

gurar um limite de consumo mensal. Quando se chegar a este limite 

faz-se este registo. Este consumo é aproximado e pode ser diferente 

daquele que fatura a companhia telefónica. 

 

• Wi-Fi. Erro de comunicação [N53] 

Quando houver um erro de comunicação com o módulo Wi-Fi pro-

duz-se um registo e outro, ao recuperar-se. Para mais detalhes ver o 

manual especial “Agrónic 2500 Suplemento Comunicações”. 

 ANOMALIA  

 N02   dd/mm/aa  hh:mm  

 Equipamento. Corte eléctrico  

 De 1’ a 10’  

 Corte desde  dd/mm/aa  hh:mm  

 ANOMALIA  

 N26   dd/mm/aa  hh:mm  

 Programa 16  

 Final por: pós-rega  

 Fert. 3:  0006 L  

   

 ANOMALIA  

 N29   dd/mm/aa  hh:mm  

 Limpeza de filtros  

 Limpeza sem controlo  

   

 ANOMALIA  

 N33   dd/mm/aa  hh:mm  

   

 Paragem definitiva  

   

   

 ANOMALIA  

 N34   dd/mm/aa  hh:mm  

   

 Paragem temporal  

   

   

 ANOMALIA  

 N45   dd/mm/aa  hh:mm  

 Mensagem SMS  

 Excedido SMS dia (20)  

   

 ANOMALIA  

 N52   dd/mm/aa  hh:mm  

 Excedido o limite.  

 Total: 15 MB  

   

 ANOMALIA  

 N53   dd/mm/aa  hh:mm  

 WIFI  

 Recupera comunicação  
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10. CONSULTA 

 

Poderá ter acesso à consulta premindo a tecla 

“CON”; uma vez selecionado o ponto do menu, encontra-

remos informação detalhada do que está a realizar o 

Agrónic 2500. 

 

 

 

 

 

 

10.1. CONSULTA GERAL 

 

A consulta geral mostra um resumo da informação mais importante 

para ver num só ecrã o estado do equipamento. 

Na primeira linha mostra o relógio com o tempo real de segundos ao 

ano e o dia da semana. 

Nas seguintes linhas a informação pode variar dependendo da con-

figuração do equipamento e do estado atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira linha mostra habitualmente o número de anomalias novas que se produziram desde a leitura an-

terior; quando se acede ao ponto de “Leitura” [9.2.] o contador será atualizado automaticamente a zeros. Ao dei-

xar o equipamento em Fora de serviço ou em Stop desde o ponto de “Manual” [8.] mostra o texto indicativo do 

estado. 

 

Na quarta linha informa acerca do estado da rega com os números dos sectores activos e, se não houverem, 

com o texto “Nenhuma rega em curso”. 

 

 

Na quinta linha apresenta as saídas gerais configuradas; hífen “-” marca o seu estado em repouso e o seu 

número o estado em activo. 

M  Motor ou válvula geral. 

F  Fertilizante 

A  Agitador 

L  Limpeza de filtros 

 

 

A última linha mostra o estado dos sensores digitais configurados e dos contadores volumétricos de rega ou 

de fertilizante. 

CR  Contador de rega 

CF  Contador de fertilizante 1 a 4 

IL  Início de limpeza 

AT  Avaria temporal (Paragem temporal) 

AD  Avaria definitiva (Paragem definitiva) 

PC  Paragem condicional 

IP  Início programas 

AL  Alarme 

 

 CONSULTA  

1. GERAL  

2. PROGRAMAS  

3. SECTORES  

4. FERTILIZANTES  

5. FILTROS ↓ 

6. COMUNICAÇÃO  

7. AGRÓNIC  

 CONSULTA GERAL  

 Seg.   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalias novas: 00  

 Nenhuma rega em curso   

   

   

 CONSULTA GERAL  

 Seg.   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalias novas: 05  

 S: 02 03 05 08  

 M1    F - 2 - -    A - 2 - -     L -  

 CR1  CF2   AT  AD  PC  IP  

- Anomalias novas: 05 

- * FORA DE SERVIÇO * 

- * STOP * 

- * PARAGEM DEFINITIVA * 

- S: 01 

- S: 01 02 03 04 05 06 07 08 

- Nenhuma rega em curso 
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10.2. CONSULTA PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na consulta dum programa mostra toda a informação relacionada com o seu estado, os seus sectores e as 

unidades de regas e fertilizante pendentes de aplicar. 

A informação pode estar num ou dois ecrãs, neste último caso indicá-lo-á com uma seta na última linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira linha encontra-se o número do programa que se consulta; debaixo, a explicação do estado do 

programa. Os diferentes estados podem ser os seguintes: 

• Parado, ao não ter ordem de atuação. 

• Regando, quando atua aplicando as unidades de rega programadas. 

• Marcha manual, a regar, o início do programa foi dado por uma ordem manual. 

 CONSULTA PROGRAMA  

 01.  02  03  04.  05.  

 06R 07a  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Programa: 06  

 CONSULTA PROGRAMA  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

 31.  32.  33.  34.  35.  

 36.  37.  38.  39.  40.  

 N. Programa: 00  

 CONSULTA PROGRAMA  

 41.  42.  43.  44.  45.  

 46.  47.  48.  49.  50.  

   

   

 N. Programa: 00  

 CON. P06  

 Regando  

 Sectores: 02  03  

 Rega:   01:45  

 Fert. 1:  00:00  

 Fert. 2:  00:18 ↓ 

 CON. P06  

 Fert. 3:  00:25 ↑ 

 Sequêncial do P05  

   

   

   

Ao entrar na consulta de programas, expõe num 

primeiro ecrã os vinte primeiros com um resume do 

seu estado. 

 

À direita de cada número de programa indica o es-

tado com os seguintes símbolos: 

Ponto “.”  = programa em repouso 

 R  = a regar 

 a = adiado 

 d  = paragem definitiva 

 

Premir a tecla seta para baixo para visualizar os 

seguintes ecrãs (no final vai para a consulta sectores) 

ou seta para cima para as anteriores (no final vai para 

a consulta geral). 

 

Para ver a consulta completa dum programa é 

necessário inserir o seu número e depois premir a 

tecla ”ENTRAR”; uma vez dentro, com as teclas “+” e 

“-” vai-se para os diferentes programas. 

 

Para retornar aos menus de consulta premir a te-

cla “CON”, ou aos menus de funções a tecla “FUN”. 

Estado do programa: 

- Parado 

- Regando 

- Marcha manual 

- PARAGEM DEFINITIVA 

- Adiado, limpeza filtros 

- Adiado, sobreposição fert. 

- Adiado, limite sectores 

- Adiado, equipamento em STOP 

- Adiado, paragem condicional 

- Adiado, sector ja activo 

Programa em 

consulta 

 

Formatos na rega: 

Tempo= 00:00 (horas / minutos) 

Volume= 00000 m3 a 000.00 m3 

Volume e tempo= 00000 m3  00:00 

Tecla 

menos, 

ao programa 

5 

Tecla 

mais, 

ao programa 

7 
Deslocar para 

ver as consultas 

dum mesmo programa 

Formatos nos fertilizantes: 

Tempo= 00:00 (horas / minutos) 

Volume= 00000 L a 000.00 L  000% 

- Sequêncial do programa 

- Início alternado 
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• Paragem definitiva, gerada por um sensor digital conectado a uma entrada; ao produzir-se anula os pro-

gramas em curso e bloqueia qualquer início de rega enquanto não se anule na função manual a paragem 

definitiva. 

• Adiado por limpeza de filtros, mostra-o quando se têm que parar os sectores de rega enquanto se realiza a 

limpeza, retomando quando termina esta. 

• Adiado por sobreposição de fertilizantes, manterá o programa em espera enquanto houver outro que con-

tenha um fertilizante comum e assim evita duas ordens simultâneas de fertilização. 

• Adiado por limite de sectores, mantém o programa em espera quando se supera o máximo permitido de 

sectores activos a regarem ao mesmo tempo; o valor é configurável de 1 a 8. 

• Adiado equipamento em Stop, indica que os programas em curso ficam à espera ao realizar um Stop des-

de a função “Manual - Stop”, retomará no mesmo ponto quando sair do Stop. 

• Adiado por paragem condicional, gerado por um sensor digital conectado a uma entrada, produz uma pa-

ragem condicional dos programas de rega em curso; ao desaparecer a condição do sensor os progra-

mas retomarão com as unidades pendentes. 

• Adiado sector já activo, ao iniciar um programa manter-se-á em espera enquanto não terminar outro que 

contém um mesmo sector de rega. 

 

Cada programa mostrará independentemente as unidades de rega no formato que se tenha configurado. As 

unidades dos fertilizantes serão mostradas no mesmo formato em todos os programas, em tempo ou em volume 

Quando um programa de rega é sequencial de outro indicá-lo-á na última linha; para além disso, se foi acti-

vada a função de sequenciais alternados pode mostrar “início alternado” quando for a altura de realizar o próximo 

início. 

 

 

10.3. CONSULTA SECTORES 

 

Ao entrar na consulta de sectores expõe num primeiro ecrã os vinte 

primeiros com um resumo do seu estado. 

À direita de cada número de sector indica o estado com os seguin-

tes símbolos: 

Ponto “.”  = sector em repouso 

R  = a regar 

 

Premir a tecla seta para baixo para visualizar o seguinte ecrã ou se-

ta para cima para o anterior. 

 

Para ver a consulta completa dum sector é necessário inserir o seu 

número e depois a tecla “ENTRAR”. 

 

Para retornar aos menus de consulta premir a tecla “CON”, ou aos 

menus de funções a tecla “FUN”. 

 

Na consulta de cada sector mostra o estado atual: activo ou parado, o programa que o contém e as unida-

des de rega pendentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSULTA SECTOR  

 01.  02R 03R 04.  05.  

 06.  07.  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Sector: 00  

 CONSULTA SECTOR  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

   

   

 N. Sector: 00  

 CON. S03  

 Activo  

 Programa: 06  

 Rega:   01:45  

   

   

Tecla 

menos, 

ao sector 2 

Tecla 

mais, 

ao sector 4 

Estado do sector: 

- Parado 

- Activo 

Sector em 

consulta 

 

Formatos na rega: 

Tempo= 00:00 (horas / minutos) 

Volume= 00000 m3 a 000.00 m3 

Volume e tempo= 00000 m3  00:00 
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10.4. CONSULTA FERTILIZANTES 

 

Quando se está a realizar regas com fertilização, vemos na consulta 

de fertilizantes toda a informação relacionada; em cada fertilizante mostra 

as unidades pendentes de aplicar em tempo ou volume dos programas 

em curso. 

 

Quando um fertilizante tem um agitador registado, mostra à direita 

da mesma linha (Ax) o tempo pendente na pré-agitação, no marcha ou o 

de pausa do seu agitador. 

Se estiver a fazer a limpeza final de fertilizante, é possível consultar o tempo que falta. 

 

Se não houver nenhum fertilizante configurado, mostrará o texto “Não há fertilizantes”. 

 

 

10.5. CONSULTA FILTROS 

 

Se o equipamento foi preparado para realizar a gestão da retrolava-

gem automática dos filtros, poder-se-á consultar o seu estado neste pon-

to. 

Ao realizar a lavagem dos filtros, mostra um ecrã que indica o núme-

ro de filtro ao qual se aplica a lavagem, e o tempo pendente em segun-

dos de lavagem activa ou o de pausa entre filtros para realizar a mudan-

ça. 

Quando não estiver a realizar a limpeza, informa-nos das unidades 

de rega que têm que passar pelos filtros para realizar a próxima lavagem. 

As unidades podem estar em minutos e/ou metros cúbicos. O contador 

que chegar primeiro a zeros, ou também ao entrar o sensor que mede a 

pressão diferencial conectado à entrada “IL”, iniciará a lavagem e voltará 

a carregar as unidades para o próximo. 

A mensagem “Em AVARIA” aparecerá quando se produzir uma ava-

ria devido à realização de limpezas contínuas. Neste caso deixa de efe-

tuar retrolavagens e espera a finalização da incidência por parte do utilizador entrando no ponto “Manual - Filtros” 

[8.]. 

 

 

10.6. CONSULTA COMUNICAÇÕES 

 

Para este ponto consulte o manual “Agrónic 2500 Suplemento Comunicações”. 

 

 

10.7. CONSULTA AGRÓNIC 

 

Trata-se duma consulta de valores relacionados com o equipamento. Aqui se encontra o número de série do 

equipamento “NS”, útil para consultas de fabricação e para identificação nas comunicações, assim como a ver-

são do software interno (V x.xx) e o tipo de saídas, de relé ou latch 1 ou 2 (impulsos), latch x. 2= para solenoides 

de 2 fios, latch x. 2i= 2 fios com impulso invertido, latch x. 3= solenoides de 3 fios. 

O indicador “V. Saí” informa-nos se há voltagem nas saídas para a 

activação de electroválvulas ou contatores; quando não houver o trans-

formador externo pode falhar ou atuar o fusível térmico interno por um 

curto-circuito. 

Quando o equipamento disponha da opção de carregador de bateria 

(modelo “saídas relé”), o marcador “V. Panel” indicará se houver ou não 

voltagem de entrada em “Solar”. 

O indicador “Vcc” lê a voltagem de alimentação geral do equipamento. No modelo standard corresponde à 

voltagem que entrega o alimentador externo e no modelo com a opção de carregador lê a voltagem da bateria. 

 

 

 CONSULTA FERTILIZANTES  

 F1: 0000,0 L  A1: 000”  

 F2: 0087,5 L  A2: 024” mar.  

 F3: 0000,0 L    

 F4: 0120,0 L  A4: 000”  

 Limpeza: 020”  

 CONSULTA FILTROS  

 Limpeza do filtro 1  

 Activo: 014”  

   

   

   

 CONSULTA FILTROS  

 Limpeza parada  

 Unidades entre limpezas:  

 Tempo: 00063 ’  

 Volume: 00583 m3  

   

 CONSULTA AGRÓNIC  

 NS: 00001      V: 1.00      Latch 2i  

 V. Sai.: sim  

 Vcc: 12,7 v  
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11. ANEXO OPÇÃO DIESEL 

 

Esta opção incrementa as funções do AGRÓNIC 2500 com o controlo dum motor de combustão interna (a 

diesel ou gasolina) com arranque eléctrico. 

A teoria de funcionamento é a seguinte: ao começar a atuar um primeiro programa de rega (relacionado com 

o Motor 1), activa-se o sector de rega correspondente e, transcorrida a temporização de golpe de aríete, activa-se 

a saída de contacto e procede-se a do pré-aquecimento; ao terminar começa uma primeira tentativa de arranque. 

Se passados 30 segundos desde a tentativa de arranque, o equipamento detetar pressão de óleo, dar-se-ão 

por concluídas as tentativas. Se passado este tempo não houver pressão, efetuará outra tentativa de arranque, e 

assim por diante até um total de 4. Se depois de realizadas as 4 tentativas não aparecer pressão, activa a para-

gem do motor e entrará em "avaria arranque". 

 

LEITURAS 

Descrição de cada tipo de anomalia:   ( [N xx] = Número relacionado com tabela de eventos ) 

 

• Motor diesel, há pressão de óleo      [N30] 

Ao iniciar uma rega, o equipamento tenta acionar o motor a diesel e 

se observar que já há pressão de óleo, considera que, em teoria, o 

motor está em funcionamento. Neste caso regista a anomalia e conti-

nua com a rega e a gestão do motor mas sem realizar as tentativas 

de arranque. 

 

• Motor diesel, não arranca        [N31] 

Uma vez realizadas as quatro tentativas de arranque e passados 30 

segundos, se o motor não estiver em funcionamento, finalizará os 

programas em curso que contenham sectores relacionados com o 

motor 1. 

 

 

• Motor diesel, falha de pressão de óleo     [N32] 

Ao detetar uma perda de pressão na culatra, quando o motor se en-

contra em funcionamento, produz o registo da anomalia e pára os 

sectores com rega em curso que estejam relacionados com o motor 

1. 

 

 

CONSULTA 

Na consulta geral informa-se acerca do estado do motor a diesel ou grupo eletrogéneo; na última linha do 

primeiro ecrã, nos sensores digitais, indica-se o estado do pressóstato de óleo. No segundo ecrã mostra-se o 

estado do diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANOMALIA  

 N30   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motor diesel  

 Há pressão de óleo  

   

 ANOMALIA  

 N31   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motor diesel  

 Não arranca  

   

 ANOMALIA  

 N32   dd/mm/aa  hh:mm  

 Motor diesel  

 Falha de pressão de óleo  

   

 CONSULTA GERAL  

 Seg   dd/mm/aa  hh:mm:ss  

 Anomalias novas: 05  

   

   

 PA  

 CONSULTA GERAL  

 Diesel: parado  

   

   

   

   

- Diesel: parado 

- Diesel: pré-aquecimento 008” 

- Diesel: arranque 1 

- Diesel: espera 12” 

- Diesel: entrando bomba 036” 

- Diesel: activado 

- Diesel: saindo bomba 105” 

- Diesel: parando 045” 

- Diesel: em avaria 
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ECRÃS DE CONSULTA 

 

1  GERAL 

2  PROGRAMAS 

3  SECTORES 

4  FERTILIZANTES 

5  FILTROS     ↓ 

6  COMUNICAÇÃO 

7  AGRÓNIC 

CONSULTA GERAL 

Seg. 02/12/19 16:45:05 

Anomalias novas: 02 

Nenhuma rega em curso 

 

CR1         PC 

1 

CON. P06 

Regando 

Sectores: 02 03 

Rega:  0083,5 m3 

Fert. 1:  00118 L 

CONSULTA FILTROS 

Limpeza parada 

Unidades entre limpezas: 

Tempo: 00063‘ 

Volume: 00583 m3 

5 

CONSULTA COMUNICA. 

 

“ver manual específico” 

6 

CONSULTA AGRÓNIC 

NS: 00001  V: 1.00  Relés 

V. Sai.: sim  

Vcc: 11,8 v 

7 

CONSULTA FERTILIZANTE 

F1: 00118 L A1: 000” 

F2: 00073 L A2: 024” ma 

F3: 00109 L 

F4: 00043 L A4: 000” 

Limpeza: 020” 

4 

CONSULTA PROGRAMA 

01.  02f   03f   04.   45. 

06R 07.   08.  09a   50. 

 

 

N. Programa: 00 

CONSULTA PROGRAMA 

01.  02f   03f   04.   25. 

06R 07.   08.  09a   30. 

11.  12.   13.   14.   35. 

36.  37.   38.   39.   40. 

N. Programa: 00 

CONSULTA PROGRAMA 

01.  02    03    04.   05. 

06R 07.   08.  09a   10. 

11.  12.   13.   14.   15. 

16.  17.   18.   19.   20. 

N. Programa: 06 

2 

CON. S03 

Activo 

Programa: 06 

Rega:  0083,5 m3 

CONSULTA  SECTOR 

21.  22.   23.   24.   25. 

26.  27.   28.   29.   30. 

 

 

N. Sector: 03 

CONSULTA SECTOR 

01.  02R  03R  04.   05. 

06.  07.    08.   09.   10. 

11.  12.   13.   14.   15. 

16.  17.   18.   19.   20. 

N. Sector: 03 

3 
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ECRÃS DE FUNÇÕES 

 

1  PROGRAMAS 

2  MANUAL 

3  LEITURAS 

4  PARÂMETROS 

 

PROGRAMAS 

P01 – S03  S04 

P02 – S05 

P03 –  

P04 – S02  S01 

P06 – S07  S08                  ↓ 

P07 –  

P08 –  

   -    -    -     -     - 

P50 –  

PROGRAMA 02 

Sectores: 05 

DSTQQ-S  Início: 10:30 

Rega: 00266 m3 

F1  00045L   F2  00105L 

LEITURAS 

1 Acumulados 

2 Anomalias 

1 

MANUAL 

1 Fora de serviço 

2 STOP 

3 Programas 

4 Filtros 

5 Relógio       ↓ 

6 Finalizar paragens 

7 Sectores 

8 Apagamento acum. 

9 Saídas 

2 3 

PARÂMETROS 

1 Fertilização 

2 Filtros 

3 Gerais 

4 Programas 

5 Sectores       ↓ 

6 Comunicações 

7 Vários 

8 Instalador 

4 
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ECRÃS DE PARÂMETROS 

 

PARÁMETROS 

1  Fertilização 

2  Filtros 

3  Gerais 

4  Programas 

5  Sectores       ↓ 

6  Comunicações 

7  Vários 

8  Instalador 

PARÂME. FERTILIZAÇÃO 
 

N. de fertilizantes: 4 
 

Geral de fertilizante: Sim 
 

Agitador F1: não 

Agitador F2: sim  

Agitador F3: sim 

Agitador F4: não 
 

Pré-agitação: 015” 

Agitação marcha: 030 “ 

Agitação paragem: 120 “ 

Limpeza final: 030” 

PARÂME. SECTORES 
 

Sector: 01 

 

Motor 1: sim 

Motor 2: não 

 

Temporização golpe de 

aríete: +28 “ 
 

Contador: sim 

Caudal previsto: 

   015.50 m3/h 

PARÂME. COMUNICA. 

“ver manual específico” 

PARÂMETROS FILTROS 
 

N. de filtros: 5 
 

Espera inicial: 000” 
 

Tempo de activação 

por filtro: 045 “ 
 

Pausa entre filtros: 04 “ 
 

Unidades entre limpezas 

Volume: 01850 m3 

Tempo: 2100 ‘ 
 

Geral de filtros: não 

Relação com M1: sim 

Relação com M2: não 
 

N. máximo de limpezas 

seguidas: 3 
 

Paragem de sectores: não 

PARÂME. GERAIS 
 

Motor 1 : sim 

Temp. marcha: 018 “ 

Temp. paragem: 012 “ 

Paragem aos sectores:não 
 

Motor 2 : sim 

Temp. marcha: 005 “ 

Temp. paragem: 022 “ 

Paragem aos sectores:sim 
 

Atribuir entradas  : 

CR    CF1   CF2   CF3   CF4 

  1       2        0       0        0 
 

Atribuir entradas  : 

IL   AT   AD   PC   IP   AL 

4     0     0      5      0    0 
 

Contador rega 

Valor do impulso: 0100,00L 

Atraso sem impulso: 010’ 
 

Contador fertilizante: 

Valor do impulso: 0001,00L 

Atraso sem impulso: 010’ 
 

Atraso detecção 

entrada IL : 030 “ 
 

Atraso detecção 

entrada AT : 180 “ 
 

Atribuir saídas: 

M1   M2 

18    17 
 

Atribuir saídas: 

F1   F2   MF 

15   14   16 
 

Atribuir saídas: 

A1   A2   LF 

13   12    20 
 

Atribuir saídas: 

L1   L2   GL 

10    9    11 

PARÂME. PROGRAMAS 
 

N. de programa: 12 
 

Tipo de início: [horário] 

   [sequencial] 

   [entrada] 
 

Unidades de rega: 

   [ hh:mm ] 

   [ m3 ] 
 

Pré-rega: 00:00 

Pós-rega: 00:00 PARÂMETROS VÁRIOS 
 

Ecrã: 

Apagado automático: sim 

Iluminação: sim 

Contraste: 5 
 

Teclado: 

Nível som: 2 
 

Segurança PIN 

Código PIN: 0000 

1 2 3 

6 

5 

4 

7 
PARÂME. INSTALADOR 

 

1  Apagamento 

2  Eventos 

3  Códigos de acesso 

4  Act. de opções 

5  Vários 

6  Comunicações 

7  Idioma 

8  Atualizar software 

9  Param. backup 

8 
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 NOTAS: 

 

 



 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          R-1829-10 

 

https://www.progres.es/es

	1. descriçÃo funcional bÁsica
	2. GUIA DE UTILIZAÇÃO
	3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	4. DIMENSÕES
	5. INSTALAÇÃO
	5.1. LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
	5.2. SITUAÇÃO DAS CONEXÕES
	5.3. LIGAÇÕES
	5.3.1. Ligação da alimentação
	5.3.2. Cablagem da ligação à terra
	5.3.3. Ligação dos sensores digitais
	5.3.4. Ligação das saídas

	5.4. INSTALAÇÃO DE OPÇÕES
	5.4.1. Opção Diesel
	5.4.2. Opção Dupla Tensão
	5.4.3. Opção Latch
	5.4.4. Opção 2 Sensores Analógicos
	5.4.5. Opção SDI12 e 4 Sensores Analógicos
	5.4.6. Opção ampliação 5 Sensores Digitais
	5.4.7. Opção Carregador de Bateria


	6. PARÂMETROS
	6.1. PARÂMETROS FERTILIZAÇÃO
	6.2. PARÂMETROS FILTROS
	6.3. PARÂMETROS GERAIS
	6.4. PARÂMETROS PROGRAMAS
	6.5. PARÂMETROS SECTORES
	6.6. PARÂMETROS COMUNICAÇÕES
	6.7. PARÂMETROS VÁRIOS
	6.8. PARÂMETROS INSTALADOR
	6.9. PARÂMETROS OPÇÃO DIESEL

	7. PROGRAMAS
	7.1. PROGRAMAS SEQUENCIAIS
	7.1.1. Programas sequenciais alternados

	7.2. FERTILIZAÇÃO

	8. MANUAL
	9. LEITURAS
	9.1. LEITURAS ACUMULADOS
	9.2. LEITURAS ANOMALIAS

	10. CONSULTA
	10.1. CONSULTA GERAL
	10.2. CONSULTA PROGRAMAS
	10.3. CONSULTA SECTORES
	10.4. CONSULTA FERTILIZANTES
	10.5. CONSULTA FILTROS
	10.6. CONSULTA COMUNICAÇÕES
	10.7. CONSULTA AGRÓNIC

	11. ANEXO OPÇÃO DIESEL

