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APRESENTAÇÃO 
 

Queremos agradecer-lhe a confiança que em nós demonstrou ao manifestar interesse na aquisição do 
AGRÓNIC 7000. 

Confiança na qual, pela nossa parte, dia a dia nos esforçamos em ser merecedores e assim justificar a tradi-
cional qualidade dos nossos produtos. 

Este Manual permite-lhe conhecer não só as vantagens do equipamento como a sua instalação e utilização. 
No entanto, em caso de surgir alguma dúvida, ponha-se em contato connosco que teremos toda a disponibi-

lidade em o atender. 

http://www.progres.es/htmls/productos/es/control-fertirrigacion-hidroponica/ficha/agronic-7000.html
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2. DESCRIÇÃO BASE DE FUNÇÕES 
 

Um completíssimo controlador de rega orgânica 
concebido para o controle da rega, a fertilização por 
CE e por unidades de tempo ou volume, regulação de 
acidez, agitação de fertilizantes, bombeado, limpeza 
de filtros, controle de drenagem, leitura de sensores e 
configuração de programas através deles, etc., com 
opção para o controle da pressão por programa, ges-
tão através de PC ou de telemóvel, além da deteção 
de avarias e completa visualização de dados. 

Modelo base de 40 saídas independentes com 
mais de 16 entradas para sinais digitais e 16 entradas 
analógicas, todas elas se podem ampliar e 8 saídas 
de pulsos para injeção de CE e 2 de ácido e base. 
 

REGA 
Efetua o controle de até 200 setores de rega a-

través de 24 programas, que incluem os valores: 
 6 horas de início. 
 Rega por dias da semana ou dias de pausa. 
 Início por sensores de Nível digital ou analógico, 

por radiação ou energia solar, por integração de 
temperatura e por Nível de humidade ou conteú-
do de água no solo. 

 Horário e período ativo. 
 Impulso de rega, modificação automática do 

tempo entre regas, pela radiação ou energia so-
lar e por drenagem. 

 Rega sequencial de outro programa. 
 Nove grupos de rega com prioridade dentro do 

grupo. 
 Sequência de rega de 32 setores por programa 

com unidades de rega e pré-rega independentes, 
agrupáveis de 1 a 32 os setores que regam à 
vez. Unidades de pós-rega também independen-
tes. 

 Modificação das unidades de rega de modo ma-
nual e por condicionantes. 

 Realização de regas de segurança por falta de 
início e controle de início continuado. 

 

FERTILIZAÇÃO 
Capacidade de 8 fertilizantes mais 2 ácidos ou 

ácido e base. A fertilização pode-se realizar por con-
dutividade (CE) e por unidades de tempo ou volume, 
escolhendo o número de fertilizantes que atuarão em 
cada modo.  

Cada fertilizante pode ter um contador volumétri-
co e um agitador atribuído. 

Saída geral de fertilizantes e uma auxiliar para 
cada fertilizante; desta forma podemos trabalhar com 
distintas cabeças. 

A injeção por CE realiza-se por saídas impulsa-
das u, opcionalmente, por saídas 0-10 Volts. Possibi-
lidade de regular a CE por diferença com a CE de 
entrada e compensação proporcional pelas variações 
nesta CE de entrada. 

 

 
 
 
 
 

 

BOMBAGEM 
Dispõe de 1 a 6 saídas gerais de rega atribuídas 

a setores, com temporizadores independentes de 
ativação e desativação. O geral nº 1 pode dar uma 
saída analógica 0-10 Volts para ligá-la a um variador 
de frequência e manter-se uma pressão na tubagem 
de rega independente para cada programa. 
 

CAUDAIS 
Cada setor de rega atribui-se a um dos 6 possí-

veis contadores volumétricos para regar em litros ou 
m3. Nos acumulados o volume de rega e fertilizante 
reparte-se proporcionalmente ao caudal nominal atri-
buído a cada setor. 

O fertilizante programa-se em litros ou centilitros 
com 8 contadores. 

Alarmes por excesso ou defeito de caudal. 
 

DRENAGEM 
Sistema para o controle da quantidade de água 

drenada nas culturas e de medida de parâmetros da 
água drenada num máximo de nove culturas diferen-
tes. Os parâmetros podem ser: condução elétrica, 
acidez, nível em milímetros da bandeja, quantidade 
de água drenada, etc. Duas possibilidades de operar 
para compensar a drenagem: 
 “Modificar o tempo ou volume de aplicação da 

rega”. Antes de começar uma rega nova ou du-
rante a mesma modificam-se as unidades de re-
ga para compensar a drenagem produzida e po-
der efetuar o programado, segundo os dados re-
gistados na rega anterior ou na atual. 

 “Modificar a frequência entre regas”. Ao iniciar 
uma nova rega corrigirá o tempo para aplicar o 
seguinte em relação à drenagem realizada na an-
terior. 
 

CONDICIONANTES 
São 5 os condicionantes que podem afetar cada 

um dos programas de rega e que a podem fazer pa-
rar: 
 "Iniciar a rega" por radiação solar, Nível de ban-

deja, humidade ou conteúdo de água no solo, 
temperatura ambiente, etc. 

 "Modificar as unidades de rega" por radiação so-
lar, drenagem e chuva. 

 "Modificar a referência de CE" por radiação solar 
e chuva. 

 "Modificar as unidades de fertilização" por radia-
ção solar e chuva. 

 “Modificar a frequência entre as regas” pela radi-
ação solar e drenagem. 

 

CURVAS 
Cada programa de rega tem associada uma cur-

va para poder modificar os valores de unidades de 
rega, frequência da mesmo, CE e unidades de fertili-
zante para 6 pontos horários do dia. 
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BANDEJAS 
Controla até 9 bandejas de drenagem com a 

medida do volume drenado, a CE, o pH e os alarmes. 
Independentemente, também controla o Nível analó-
gico das bandejas para o início de regas suplementa-
res. 
 
LIMPEZA DE FILTROS 

Não há limite no número de filtros a usar. Três 
tempos de limpeza independentes para atribuírem a 
grupos de filtros. Tempo de pausa entre filtros. Permi-
te limpar dentro de uma rega ou esperar pelo início de 
um programa de rega. Paragem ou não dos setores a 
limpar. Atribuições gerais e contadores. Controle de 
limpezas continuadas. As limpezas podem ser por 
pressóstato diferencial, tempo ou volume. 
 
CONTROLE MANUAL 

Com controlo manual pode-se iniciar, parar e 
deixar fora de serviço programas de rega; fora de 
serviço geral; iniciar ou parar a limpeza dos filtros; 
finalização de Alarmes e avarias; ativação direta das 
saídas; modificação dos contadores internos dos 
programas como os dias entre regas, ativações pen-
dentes, a frequência entre ativações e a correção de 
drenagem. 
 
REGISTO 

Dispõe dos seguintes registos, sempre atualiza-
dos: 
 Acumulação dos setores e um de geral para 

mostrar as unidades de rega em tempo e volume 
mais o caudal calculado e as unidades aplicadas de 
cada um dos fertilizantes. 
 Atuações, a mostrar o dia e a hora de cada uma 

das atuações que realiza o equipamento, como ano-
malias, inícios de regas com os seus valores princi-
pais, drenagem realizada em cada rega, atuações dos 
filtros, agitadores, apagados, etc. A informação pode-
se selecionar por data, programas e por anomalias. A 
capacidade de registo é de variares semanas. 
 Anomalias novas. Com este registo mostram-se 

as anomalias que sucederam desde a anterior visuali-
zação. 
 Histórico dos últimos 15 dias, no qual se mostra-

rão os inícios que realizou cada um dos programas, 
limpezas de filtros realizadas, integração da radiação 
solar e a temperatura ambiente. Mais, por cada setor, 
as unidades de rega realizadas, a media de CE e pH 
aplicadas e as unidades de fertilizante. Assim como, 
por cada bandeja, as medias do dia de drenagem 
realizada e as medidas de pH e CE. 
 Sensores, com o registo gráfico das últimas 24 

horas dos sensores de condução de CE, acidez pH, 
radiação, humidade relativa, sensores de início (6), 
temperatura de ar e água. Nos de CE e pH registam-
se, além disso, com detalhe os últimos 10 minutos. 

 

ALARMES 
Pode-se gerar alarmes em mais de vinte condi-

ções distintas, ao ativar uma das três saídas de alar-
me registar a anomalia e enviar um aviso por mensa-
gem SMS. 
 
VISUALIZAÇÃO 

Monitor gráfico iluminado de 240 x 128 pontos 
(16 linhas de 40 carateres), ajuste por teclado do con-
traste. Teclado de membrana com 24 teclas e avisa-
dor acústico de oscilação. Tecla de "STOP". 

 
MISTURA DE ÁGUAS 

Por opção, permite a mistura de duas águas de 
diferente salinidade, com uma condução resultante 
independente em cada um dos programas de rega. 

 
GESTÃO ATRAVÉS DE PC 

O Agrónic 7000 pode-se ligar até com três utili-
zadores distintos, cada utilizador com seu PC e a sua 
aplicação Agrónic PC. Desde esta aplicação podem-
se configurar os Agrónic, modificar programas, con-
sultar históricos e acumulados, ver gráficas de senso-
res, etc. 

A ligação do Agrónic com o PC pode ser por ca-
bo direto, por chamada telefónica ou por Internet. 

 
MENSAGENS SMS 

Por opção, ao ligar-se a um modem GSM / GPRS 
podem-se enviar mensagens SMS a um telemóvel, 
com alarmes e incidências além de mensagens pe-
riódicas de valores preestabelecidos. Desde o tele-
móvel podem-se enviar ordens como arrancar ou 
parar um programa, pôr em "Stop", etc. 
 
MÓDULOS EXTERNOS 

Capacidade para se ligar com diferentes módu-
los externos de vários tipos para ampliar as entradas 
e saídas: 
 Módulos de expansão (exceto para equipamen-

tos a 12 V): Até 16 módulos nos que a comunicação e 
a alimentação se realizam pela linha de 24 Vac com 
um cabo bifilar, podem ser de dois tipos diferentes: 

- Tipo 1: Com 5 saídas para relé e 2 entradas 
digitais. 

- Tipo 3: Com 5 saídas para relé, 2 entradas di-
gitais e 2 entradas analógicas para sensores 
de pH, CE, Nível, drenagem, etc. (podem che-
gar a 4 se se anulam as entradas digitais). 

 Agrónic Monocable 120: Até 120 módulos com 2, 
5 ou 8 saídas para solenoides latch e 4, 7 ou 10 en-
tradas digitais e 1 entrada analógica em cada um, 
exceto nos módulos encapsulados, que não têm en-
tradas analógicas. 
 Agrónic Rádio 868-16: Até 64 módulos com 4, 10 

ou 16 saídas para solenoides latch, 4, 10 ou 16 entra-
das digitais e 2 entradas analógicas em cada uma. 
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 Agrónic Rádio 2,4: Até 120 módulos com 4, 10 ou 
16 saídas para solenoides gancho, 4, 10 ou 16 entra-
das digitais e 2 entradas analógicas em cada uma. 
 Agrónic Rádio 433: Até 60 módulos com 4, 10 ou 

16 saídas para solenoides latch, 4, 10 ou 16 entradas 
digitais e 2 entradas analógicas em cada uma. 

 
MODELOS e OPÇÕES 
 O equipamento pode-se pedir a 230 V, 115 V, 

230/115 V, 12 V ou tensão dupla para grupos ele-
trogéneos. 

 Ampliações de 16 saídas de relé. 
 Ampliações de 16 entradas digitais. 
 Opção de 12 saídas analógicas 0-10 V. 
 Opção de mistura de 2 águas. 
 Opção de mensagens SMS. 
 Opção programa Agrónic PC. 

 Opção de regulação pressão de água. 
 Opção Agrónic Rádio. 
 Opção Agrónic Monocable. 
 Módulo de expansão por cabo para drenagem 

(exceto para 12 V). 
 Módulos de expansão por cabo com sensores 

(exceto para 12 V). 

 
GARANTIA 

O controlador de rega Agrónic 7000 cumpre com 
as diretivas de marca CE. 

Os produtos PROGRÉS beneficiam de uma ga-
rantia de dois anos contra todos os defeitos de fabri-
co. 

Fica excluído da garantia a indemnização de da-
nos diretos e indiretos causados pela utilização dos 
equipamentos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.progres.es/htmls/productos/es/telegestion-del-riego/ficha/agronic-radio.html
http://www.progres.es/htmls/productos/es/telegestion-del-riego/ficha/agronic-monocable.html
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6 

 

3. DIMENSÕES 

 



 7 

4. INSTALAÇÃO 
 

4.1. INSTALAR EQUIPAMENTO 
Instale o equipamento na altura e posição ade-

quada para uma boa utilização. 
Evite o possível, a incidência direta ao sol, humi-

dade, pó e vibrações. Evite que esteja perto de ele-
mentos que gerem interferências e possam afetar o 
bom funcionamento. 

O A-7000 compõe-se de duas peças, a "unidade 
base" e a "unidade frontal". 

Situa-se a unidade base dentro do armário ou 
mesa de modo a que, a ligação das entradas de sen-
sores, alimentação de sensores, ligação a teclado e 
cabos de ampliação de saídas de relé, tenham os 
seus cabos na melhor situação para não receber in-
terferências de elementos de potência que possam 
estar dentro da caixa. 

Todos os bornes de ligações do A-7000 são de 
encaixe, o que permite uma rápida manutenção. 

A união dos cabos aos bornes é aconselhável fa-
zê-la com os terminais de ligação que se fornecem 
com o equipamento. 

A fixação da unidade base situa-se no fundo do 
armário ou mesa por meio dos quatro orifícios das 
esquinas, segundo as medidas que se mostram no 
apartado DIMENSÕES. 

O armário tem de garantir um isolamento duplo 
para o operador respeito ao circuito de alimentação 
de rede. 

Para "embutir" a unidade frontal faz-se um orifício 
na tampa do armário ou mesa segundo as medidas 
no apartado DIMENSÕES e fixa-se pelos parafusos 
das esquinas, utilizando as quatro peças que se jun-
tam ao equipamento: 

 

 
 

A limpeza da unidade frontal realizar-se-á com 
um pano ligeiramente humedecido. 

 
 

 

4.2. LIGAÇÃO UNIDADE FRONTAL A 
UNIDADE BASE 

 

A unidade frontal composta pelo teclado, moni-
tor e placa de controlo principal, encontram-se unidas 
à unidade base por dois cabos, um para a alimenta-
ção e outro para os dados. O seu comprimento é de 
90 centímetros sendo desligados pelo extremo da 
unidade frontal. 

 

 
 
É importante levar em conta os seguintes deta-

lhes: 
 

- Proteger a localização dos cabos, evitando que 
passem perto de elementos de potência, para e-
vitar interferências. 

 

- Não ligar o equipamento à rede se não se efetu-
ou a união das duas unidades com os seus ca-
bos e fixando-os com os parafusos. 
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4.3. LIGAR EQUIPAMENTOS A 220 Vac 
A instalação deve-se fazer segundo a normativa 

em vigor para as instalações elétricas. A proteção do 
equipamento não ficará assegurada se não se efetua 
de acordo com o especificado neste manual. 

Se há risco muito elevado de que saltem faíscas 
elétricas de trovoadas pelos cabos, dispomos de uma 
caixa de proteções para todos os bornes. 

 
 

4.3.1. Ligando da alimentação 

Antes de proceder à ligação é necessário inspe-
cionar a etiqueta de identificação que leva o equipa-
mento, na qual estão as caraterísticas da tensão de 
alimentação. A alimentação standard é a 230 Vac, 
sendo possível a 115 Vac, mas para isso deve consul-
tar com Progrés. 

 
 

Ligar a fase e o neutro da alimentação aos bor-
nes marcados como "N" e "F". 

É necessário incluir na instalação um interruptor 
magneto térmico de 6 amperes que, marcado como 
dispositivo de desligar, esteja próximo do equipamen-
to e de fácil acesso para o utilizador. 

É recomendável fazer o cabulado o mais direta-
mente possível, evitando que do mesmo cabo se ali-
mentem outras partes. Usar cabo tipo H05VV-F, 1 
mm2. 

A entrada da alimentação está protegida com fu-
sível, marcado como “Fusible General”, e varístor. De 
entrar uma sobretensão (raio, etc.) a resistência pro-
vocará um curto-circuito automático o fusível; se che-
gar a fundir-se substitui-se por um de iguais caracte-
rísticas. 

Para tensões instáveis ou flutuantes, deve-se u-
sar estabilizador de rede. 

 
 

4.3.2. Ligar as entradas 

Na unidade base existem dois tipos de entradas: 
As analógicas, para ligar diferentes tipos de sensores 
(mS, pH, W/m2, °C, etc.) e as digitais, para elementos 
que atuam por contato elétrico (pressóstato, contado-
res, níveis, etc.). Todas as entradas estão isoladas 
opticamente dos circuitos internos. 

 

A. LIGAR ENTRADAS ANALÓGICAS 
Ë possível ligar 16 sensores diferentes. Para isso, 

se usarão os bornes marcados como "Entradas de 
sensores". Para a alimentação das mesmas podem-se 
usar os bornes marcados como "Alimentación de 
sensores". 

Os sinais dos sensores são de baixo nível e, por 
isso, sensíveis a perturbações eletromagnéticas. É 

necessário instalar cabo 
blindado e afastá-lo dos 
da potência da instala-
ção. 

É importante não li-
gar ou desligar sensores 
com o equipamento liga-
do à rede elétrica. 

O Nível máximo de 
voltagem permitido nas 
entradas é de -5 a +5 
Volts; para sensores em 
corrente o valor limite é 
20 mA: superar estes 
limites pode ser prejudi-
cial para os componentes 

internos. 
O valor aplicado às entradas deve ter como co-

mum os "0 V" dos bornes de alimentação de senso-
res. 

As entradas vêm configuradas desde fábrica com 
os níveis de tensão ou corrente marcado na seguinte 
tabela. Se alguma tiver uma configuração diferente do 
standard, anota-se no quadro da direita ao usar-se o 
equipamento. 
 

Entrada Standard Voltagem mV Modificado 

1 4 - 20 mA 800 - 4000  

2 4 - 20 mA 800 - 4000  

3 4 - 20 mA 800 - 4000  

4 4 - 20 mA 800 - 4000  

5 4 - 20 mA 800 - 4000  

6 4 - 20 mA 800 - 4000  

7 4 - 20 mA 800 - 4000  

8 4 - 20 mA 800 - 4000  

9 4 - 20 mA 800 - 4000  

10 4 - 20 mA 800 - 4000  

11 4 - 20 mA 800 - 4000  

12 4 - 20 mA 800 - 4000  

13 0 - 5 V 0 - 5000  

14 0 - 5 V 0 - 5000  

15 1 mA   

16 1 mA   
 

Cada uma das entradas pode-se atribuir no apar-
tado de "Parâmetros - Entradas de sensores" das 53 
funções possíveis de leitura de sensores. 

 

B. LIGAR ENTRADAS DIGITAIS 
O número de entradas digitais que se podem li-

gar na unidade base são 16, ampliável, em Opção, a 
32. 
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As ligações dos diferentes elementos (pressósta-
to, níveis, contadores, etc.) realizam-se ligando um 
pólo do contato à entrada correspondente e o outro 
pólo ao "COMUN" de 24 Vac. 

Os contactos devem estar livres de corrente e 
normalmente abertos (exceto no caso do Alarme de 
intrusão, que deve estar normalmente fechado). 

A cada uma das entradas pode-se atribuir no a-
partado de "Parâmetros – Entradas digitais" uma das 
47 possíveis funções. 

 
 

4.3.3. A ligar as saídas 
Todas as saídas estão preparadas para trabalhar 

a 24 Vac (é muito importante não alimentar com cor-
rentes superiores a 30 V). 

Para isso deve dispor de um transformador ex-
terno de 230/24 com duplo isolamento segundo a 
norma UNE EN61010 (ou então uma de 115/24 em 
instalações de 115 Vac). A entrada de 230 V da mes-
ma liga-se à saída do interruptor magneto-térmico que 
protege o Agrónic 7000. A saída de 24 Vac para ligar 
aos bornes marcados com esta tensão de alimenta-

ção, entrando um pólo da saída 
do transformador num dos bor-
nes marcados como "COMÚN", e 
a outro pólo num dos marcados 
como "FASE". 

Ligar os solenoides, relés, 
etc. entre o comum de saídas 
"COMÚN" e a saída correspon-
dente. 

Cuidado para não passar da 
potência máxima por saída de 1 
Ampério e a geral de 6,3 Amp. 
nesse caso, intercalar relés exte-
riores. 

O "Fusible de salidas" prote-
ge de sobrecargas e curto-
circuitos; para o substituir dar 
meia volta à tampa do porta-
fusível e colocar um de caracterís-
ticas iguais. 

O borne "AUX" corresponde 
à "FASE" de 24 Vac passada pelo 
fusível. Será útil para ligar ele-
mentos auxiliares de comando 
manual e ampliações de relés. 

As saídas estão isoladas do 
circuito interior por relés e prote-
gidas por um varístor em cada 
uma, mais um descarregador de 
gás geral nas linhas de 24 Vac. 

Na "unidade base" o número 
de saídas é de 40 mais 10 espe-
ciais para a injeção de fertilizan-

tes e ácidos. Existe a possibilidade de ampliar as saí-
das em 5 módulos de 16 saídas a situar junto à "uni-
dade base" e, à distância, por meio de módulos Agró-
nic Rádio e Monocable e módulos de expansão. O 

número máximo de setores a controlar pelo Agrónic 
7000 é de 200. 

Cada saída é livre de se atribuir a um setor de 
rega (uma ou mais eletroválvulas) ou a uma saída 
geral (motores, filtros, agitadores, etc.). Para isso, 
aceder aos capítulos de "Parâmetros - Setores" ou 
"Parâmetros - Saídas Gerais". 

As saídas marcadas como "Fertilizantes" e "Áci-
do/Base" correspondem às ligações das eletroválvu-
las de injeção de produtos químicos, para isso, ligar 
um pólo da bobina à saída correspondente e o outro 
aos bornes de "COMÚN" de 24 Vac. 

Estas saídas de "Fer-
tilizantes" e "Ácido /Base" 
estão comutadas por 
relés de "estado sólido" 
para poder suportar a 
alta frequência de acio-
namento aplicada às 
eletroválvulas de injeção. 
Não se aconselha instalar 
relés intermédios entre 
estas saídas e as eletro-
válvulas. A ligação da 
bobina da eletroválvula 
realiza-se ligando um 
pólo na saída correspondente e o outro pólo nos bor-
nes de "COMÚN" de 24 Vac. 

Se se usa fertilizantes por unidades, estes deve-
rão ligar-se nas auxiliares de fertilizante correspon-
dente. 

No apartado "Parâmetros - Fertilizantes" configu-
ra-se para aplicar dois ácidos diferentes ou um ácido 
e uma base, assim como também quantos fertilizantes 
se aplicarão por pulsos para regular por CE e quantos 
se aplicarão por unidades de tempo ou volume. 

 

Exemplo de ligação: 
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4.4. LIGAÇÃO EQUIPAMENTOS A 12 Vdc 
Deve-se realizar a instalação segundo a normati-

va vigente para as instalações elétricas. A proteção do 
equipamento não ficará segura se não se cumpre 
segundo o especificado neste manual. 

Se houver risco muito elevado de que entrem 
raios elétricos de trovoadas pelos cabos, dispomos 
de uma caixa de proteção para todos os bornes. 

 
 

4.4.1. Ligação da alimentação 

Antes de efetuar a ligação é necessário verificar a 
etiqueta de identificação que leva o equipamento, 
onde constam as características da tensão de alimen-
tação. A alimentação é a 12 Vdc. Ligar o positivo e o 
negativo da bateria aos bornes marcados como "-" e 
"+". 

 
 

É necessário incluir na instalação um interruptor 
magneto térmico de 6 amperes que, marcado como 
dispositivo para desligar, esteja próximo ao equipa-
mento e acessível pelo utilizador. 

 

Recomenda-se fazer a cablagem o mais direta-
mente possível, evitando que do mesmo cabo se ali-
mentem outras partes. Usar cabo tipo H05VV-F, 1 
m/m2. 

 

A entrada de alimentação está protegida com fu-
sível, marcado como “Fusible General”, e varístor. No 
caso de entrar uma sobretensão (raio, etc.) o varístor 
curto-circuitará automaticamente o fusível; se chegar 
a fundi-lo substitui-se por um de iguais características. 

 

Para tensões instáveis ou flutuantes, deve-se u-
sar um estabilizador de rede. 

 

4.4.2. Ligação das entradas 
 

Na unidade base existe dois tipos de entradas: 
As analógicas, para ligar diferentes tipos de sensores 
(mS, pH, W/m2, °C, etc.) e as digitais, para elementos 
que atuam por contato elétrico (pressóstato, contado-
res, níveis, etc.). Toda as entradas estão isoladas 
opticamente do circuito interno. 

A. LIGAÇÃO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

É possível ligar 16 sensores diferentes. Para isso 
usam-se os bornes marcados como "Entrada de sen-
sores". Para a alimentação das mesmas podem-se 
usar os bornes marcados como "Alimentación de 
sensores". 

Os sinais dos sensores são de baixo nível e por 
isso, sensíveis a perturbações eletromagnéticas. É 

necessário instalar cabo protegido e afastá-lo do de 
potência da instalação. 

É importante não ligar ou desligar sensores com 
o equipamento ligado à 
rede elétrica. 

O Nível máximo de 
voltagem permitido nas 
entradas é de -5 a +5 
Volts; para sensores em 
corrente o valor limite é 
de 20 mA: superar esses 
limites pode ser prejudi-
cial para os componentes 
internos. 

O valor aplicado às 
entradas deve ter em 
comum os "0 V." dos 
bornes de alimentação de 
sensores. 

As entradas vêm configuradas desde fábrica com 
os níveis de tensão ou corrente marcado na seguinte 
tabela. Se alguma tem uma configuração diferente do 
standard anota-se no quadro da direita quando se usa 
o equipamento. 
 

Entrada Standard 
Voltagem 

mV 
Modificado 

1 4 - 20 mA 800 - 4000   

2 4 - 20 mA 800 - 4000   

3 4 - 20 mA 800 - 4000   

4 4 - 20 mA 800 - 4000   

5 4 - 20 mA 800 - 4000   

6 4 - 20 mA 800 - 4000   

7 4 - 20 mA 800 - 4000   

8 4 - 20 mA 800 - 4000   

9 4 - 20 mA 800 - 4000   

10 4 - 20 mA 800 - 4000   

11 4 - 20 mA 800 - 4000   

12 4 - 20 mA 800 - 4000   

13 0 - 5 V 0 - 5000   

14 0 - 5 V 0 - 5000  

15 1 mA   

16 1 mA   
 

A cada entrada pode-se atribuir na seção "Parâ-
metros - Entradas de sensores" uma função de leitura 
de sensores (53 possíveis). 

B. LIGAÇÃO DE ENTRADAS DIGITAIS 

O número de entradas digitais que se podem li-
gar na unidade base é de 16, ampliável em opção a 
32. 
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A ligação dos diferentes elementos (pressóstato, 
níveis, contadores, etc.) realiza-se ligando um pólo do 
contato à entrada correspondente e o outro pólo a 
"NEGATIVO -" da bateria. 

Os contatos devem estar livres de tensão e nor-
malmente abertos (exceto no caso do alarme de in-
tromissão, que deve ser normalmente fechado). 

A cada uma das entradas pode-se atribuir no a-
partado de "Parâmetros – Entradas digitais" uma das 
47 possíveis funções 

 
4.4.3. Ligação das saídas 

Todas as saídas estão preparadas para trabalhar 
a 12 Vdc (é muito importante não alimentar com ten-
sões superiores a 30 V). 

Ligar os solenoides, relés, 
etc. entre o comum de saídas 
"COMÚN" ou o positivo da bate-
ria e a saída correspondente. 

Cuidar para não passar a 
potência máxima por saída de 1 
Ampere e a geral de 6,3 Amp. 
se assim acontecer, intercalar 
relés exteriores. 

O "Fusible de salidas" pro-
tege de sobrecargas e curto-
circuitos; para o substituir dar 
meia volta à tampa do porta-
fusível e recolocar um de iguais 
características. 

O borne "AUX" corresponde 
ao "Negativo" dos 12 Vdc pas-
sada pelo fusível. Será útil para 
ligar elementos auxiliares de 
comando manual e ampliações 
de relés. 

As saídas estão isoladas do 
circuito interior por relés e pro-
tegidas por um varístor em cada 
uma, mais um descarregador de 
gás geral nas linhas de 12 Vdc. 

Na "unidade base" o núme-
ro de saídas é de 40 mais 10 
especiais para a injeção de ferti-
lizantes e ácidos. Existe a pos-
sibilidade de ampliar as saídas 
em 5 módulos de 16 saídas a 
colocar junto à "unidade base" e 
à distância, por meio de módu-
los Agrónic Radio e Monocable. 

O número máximo de setores a controlar pelo Agrónic 
7000 é de 200. 

Cada saída é livre de ser atribuída a um setor de 
rega (uma ou mais eletroválvulas) ou a uma saída 
geral (motores, filtros, agitadores, etc.), para isso a-
ceder aos apartados de "Parâmetros - Setores" ou 
"Parâmetros - Saídas Gerais". 

As saídas marcadas como "Fertilizantes" e "Áci-
do/Base" correspondem às ligações das eletroválvu-
las de injeção de produtos químicos. Para isso, ligar 

um pólo da bobina à saída correspondente e outro 
aos bornes de "COMÚN" ou positivo da bateria. 

Estas saídas de "Fertilizantes" e "Ácido/Base" es-
tão ligadas por relés de "estado sólido" para poder 
suportar a alta fre-
quência de aciona-
mento aplicada às 
eletroválvulas de inje-
ção. Não se aconselha 
instalar relés intermé-
dios entre estas saídas 
e as eletroválvulas. A 
ligação da bobina da 
eletroválvula realiza-se 
ao ligar um pólo na 
saída correspondente 
e o outro pólo, aos 
bornes de "COMÚN" 
de 12 Vdc. 

Se se usa fertilizantes por unidades, estes deve-
rão ligar-se nas auxiliares de fertilizante correspon-
dente. 

No apartado "Parâmetros - Fertilizantes" configu-
ra-se para aplicar dois ácidos diferentes ou um ácido 
e uma base, assim como também quantos fertilizantes 
se aplicam por pulsos para regular por CE e quantos 
se aplicam por unidades de tempo ou volume. 

 

Exemplo de ligações: 
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4.5. LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 
TENSÃO DUPLA 

Há que proceder à instalação segundo a norma-
tiva vigente para as instalações elétricas. A proteção 
do equipamento não ficará segura se não se faz se-
gundo o especificado neste manual. 

Se houver risco muito alto de que entrem faíscas 
elétricas de trovoadas pelos cabos, dispomos de uma 
caixa de proteções para todos os bornes. 

 
 

4.5.1. Ligação da alimentação 
Antes de efetuar a ligação é necessário inspecio-

nar a etiqueta de identificação que leva o equipamen-
to, na que há as características da tensão de alimen-
tação. 

 
 

A alimentação é a 12 Vdc. Ligar o positivo e o 
negativo da bateria aos bornes marcados como "-" e 
"+". 

É necessário incluir na instalação um interruptor 
magneto térmico de 6 amperes que, marcado como 
dispositivo para desligar, esteja próximo do equipa-
mento e acessível pelo utilizador. 

Recomenda-se fazer a cablagem o mais direto 
possível, evitando que do mesmo cabo se alimentem 
outras partes. Usar cabo tipo H05VV-F, 1 m/m2. 

A entrada de alimentação está protegida com fu-
sível, marcado como “Fusible General”, e varístor. 
Caso entre em sobretensão (raio, etc.) o varístor pro-
voca um curto-circuito automaticamente no fusível e 
caso chegue a fundi-lo substitui-se por outro de iguais 
características. 

Para tensões instáveis ou flutuantes, é aconse-
lhável ter um estabilizador de rede. 
 
 

4.5.2. Ligação das entradas 
Na unidade base existem dois tipos de entradas: 

as analógicas, para ligações de diferentes tipos de 
sensores (mS, pH, W/m2, °C, etc.) e as digitais, para 
elementos que atuam por contacto elétrico (pressós-
tato, contadores, níveis, etc.). Todas as entradas es-
tão isoladas oticamente do circuito interno. 

 

A. LIGAÇÃO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 
É possível ligar 16 sensores diferentes. Para isso 

usam-se os bornes marcados como "Entradas de 
sensores". Para a alimentação das mesmas podem-se 
usar os bornes marcados como "Alimentación de 
sensores". 

Os sinais dos sensores são de baixo nível e, por 
isso, sensíveis a perturbações eletromagnéticas. É 

necessário instalar cabo blindado e afastá-lo dos de 
potência da instalação. 

É importante não 
ligar ou desligar senso-
res com o equipamento 
ligado à rede elétrica. 

O nível máximo de 
voltagem permitido nas 
entradas é de -5 a +5 
Volts; para sensores em 
corrente o valor limite 
são 20 mA: superar 
estes limites pode ser 
prejudicial para os 
componentes internos. 

O valor que se apli-
ca às entradas deve ter 
em comum os "0 V." dos 
bornes de alimentação 
de sensores. 

As entradas vêm configuradas desde fábrica com 
os níveis de tensão ou correntes marcados na seguin-
te tabela. Se alguma tiver uma configuração diferente 
do standard anota-se no quadro da direita ao usar-se 
o equipamento. 
 

Entrada Standard 
Voltagem 

mV 
Modificado 

1 4 - 20 mA 800 - 4000   

2 4 - 20 mA 800 - 4000   

3 4 - 20 mA 800 - 4000   

4 4 - 20 mA 800 - 4000   

5 4 - 20 mA 800 - 4000   

6 4 - 20 mA 800 - 4000   

7 4 - 20 mA 800 - 4000   

8 4 - 20 mA 800 - 4000   

9 4 - 20 mA 800 - 4000   

10 4 - 20 mA 800 - 4000   

11 4 - 20 mA 800 - 4000   

12 4 - 20 mA 800 - 4000   

13 0 - 5 V 0 - 5000   

14 0 - 5 V 0 - 5000  

15 1 mA   

16 1 mA   
 

A cada uma das entradas pode-se atribuir no a-
partado de "Parâmetros - Entradas de sensores", uma 
das 53 possíveis funções de leitura de sensores. 

 

B. LIGAÇÃO DE ENTRADAS DIGITAIS 
O número de entradas digitais que se podem li-

gar na unidade base é de 16, ampliável na opção a 
32. 
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As ligações dos diferentes elementos (pressósta-
to, níveis, contadores, etc.) fazem-se ligando um pólo 
do contato à entrada correspondente e o outro pólo 
ao "NEGATIVO -" da bateria. 

Os contatos devem estar livres de tensão e nor-
malmente abertos (exceto no caso do alarme de in-
tromissão, que deve ser normalmente fechado). 

A cada uma das entradas pode-se atribuir no a-
partado de "Parâmetros – Entradas digitais" uma das 
47 possíveis funções. 
 

 

4.5.3. Ligação das saídas 
Todas as saídas estão preparadas para trabalhar 

a 24 Vac (é muito importante não alimentar com ten-
sões superiores a 30 V), menos a saída 40 (atribuída 
em geral 1) que é a 12 Vdc (comum com o negativo 
da bateria) para poder dar informação de arranque à 
central do grupo eletrogéneo. 

Ligar os solenoides, relés, etc. entre o comum 
das saídas "COMÚN" e as saídas correspondentes. 

Ter cuidado em não ultra-
passar a potência máxima por 
saída de 1 Amp e a geral de 6,3 
Amp. a ser assim, intercalar relés 
exteriores. 

O "Fusible de salidas" prote-
ge de sobrecargas e curto-
circuitos; para o substituir dá-se 
meia volta à tampa do porta-
fusível e colocar um de caracte-
rísticas iguais. 

O borne "AUX" corresponde 
à fase de 24 Vac de passagem 
pelo fusível. Será útil para ligar 
elementos auxiliares de coman-
do manual e ampliações de re-
lés. 

As saídas estão isoladas do 
circuito interior por relés e prote-
gidas por um varístor em cada 
uma, mais um descarregador de 
gás geral nas linhas de 24 Vac. 

Na "unidade base" o número 
de saídas é de 40 mais 10 espe-
ciais para a injeção de fertilizan-
tes e ácidos. Existe a possibili-
dade de ampliar as saídas em 5 
módulos de 16 saídas a colocar 
junto à "unidade base" e à dis-
tância, por meio de módulos 
Agrónic Radio e Monocable, e 
módulos de expansão. O número 
máximo de setores a controlar 

pelo Agrónic 7000 é de 200. 
Cada saída é livre de ser atribuída a um setor de 

rega (uma ou mais eletroválvulas) ou, a uma saída 
geral (motores, filtros, agitadores, etc.). Para isso, 
aceder aos apartados de "Parâmetros - Setores" ou 
"Parâmetros - Saídas gerais". 

As saídas marcadas como "Fertilizantes" e "Áci-
do/Base" correspondem às ligações das eletroválvu-
las de injeção de produtos químicos. Para isso, ligar 
um pólo da bobina à saída correspondente e o outro 
aos bornes de "COMÚN" de 24 Vac. 

Estas saídas de "Fer-
tilizantes" e "Ácido/Base" 
estão protegidas por relés 
de "estado sólido" para 
poder suportar a alta fre-
quência de acionamento 
aplicada às eletroválvulas 
de injeção. Desaconselha-
se instalar relés intermé-
dios entre estas saídas e 
as eletroválvulas. A liga-
ção da bobina da eletro-
válvula realiza-se ao ligar 
um pólo na saída corres-
pondente e o outro pólo nos bornes de "COMÚN" de 
24 Vac. 

Se se usarem fertilizantes por unidades, estes 
devem ligar-se nos auxiliares de fertilizante corres-
pondente. 

No apartado "Parâmetros - Fertilizantes" configu-
ra-se para aplicar dois ácidos diferentes ou um ácido 
e uma base, assim como também quantos fertilizantes 
se aplicam por pulsos para regular por CE e quantos 
se aplicam por unidades de tempo ou volume. 

 

Exemplo de ligação: 
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4.6. LIGAÇÃO À TERRA 
A unidade base tem um parafuso terminal para 

ligar à ligação de terra de proteção. No cabo de liga-
ção coloca-se um terminal de pressão para se unir ao 
parafuso. 

O borne de massa marcado como:     está inter-
namente ligado ao envolvimento metálico. 

Tanto o borne de 
terra como o de massa 
têm a função de blindar 
o circuito, por isso é 
muito importante que a 
linha de terra esteja 
instalada corretamente 
e livre de ruído elétrico. 
Outra funcionalidade é 
enviar a terra as faíscas 
elétricas que comuta o 
descarregador de gás interno, para proteger o equi-
pamento. Estas faíscas são as que podem entrar pe-
los cabos de saídas, se caírem raios nas trovoadas. 

 
4.7. AMPLIAÇÕES 

Ao instalar ampliações no Agrónic 7000, há que 
proceder com cautela para não danificar os circuitos. 
É muito importante desligar qualquer tipo de tensão 
de alimentação que possa chegar ao equipamento, 
para evitar o risco de choques elétricos. 

Para as ampliações dos cartões de entradas digi-
tais e saídas analógicas 0-10 V, é necessário tirar to-
das as ligações, ficando só o cabo de alimentação da 
unidade frontal. Em seguida retirar os 8 parafusos que 
não necessitam chave, dos laterais e os 8 superiores. 
Deslocar para fora as duas tampas pequenas e de-
pois a tampa grande com o transformador. 

Detalhe da situação na inserção dos cartões na 
unidade base: 

 

 
 

4.7.1. Ampliações entradas digitais 
Ao instalar o cartão, amplia-se em 16 entradas 

digitais mais, todas elas com isolamento ótico. As 
ligações das entradas realizam-se segundo o descrito 
no apartado [4.3.3.] de ligação das entradas. Colocar 
o cartão usando a chave de parafusos fornecida coo 
o mesmo. 
 

4.7.2. Saídas analógicas 0-10 V 
Na instalação do cartão usar a chave de parafu-

sos adjunta e situar o cabo com o conector na base, 
tal como se mostra na figura anterior. 

A saída do cartão faz-se com um conector de 15 
pins (Sub-D) e um cabo multifilar fornecido com a 
Opção. 

As saídas proporcionam uma tensão contínua de 
0 a 10 Volts, dependendo da % de injeção ou regula-
ção do motor. A carga máxima que se aplica é de 10 
milwatios e é muito importante blindar os cabos até 
ao elemento a gerir (variador de frequência, injetora, 
etc.). 

As saídas têm o mesmo comum que o borne de 
"0 V" de alimentação de sensores. 
 

Distribuição de saídas no conector e cabo: 
 

Função 
Pin em 
ligação 

Cor do cabo 

Fertilizante 1 1 Branco 

Fertilizante 2 2 Amarelo 

Fertilizante 3 3 Verde 

Fertilizante 4 4 Castanho 

Fertilizante 5 5 Azul 

Fertilizante 6 6 Vermelho 

Fertilizante 7 7 Negro 

Fertilizante 8 8 Violeta 

Ácido 1 9 Cinzento 

Ácido 2 / Base 10 Rosa 

Fertilizante geral 11 Cinzento / Rosa 

Rega geral 1 12 Amarelo / Castanho 

COMUM 13 Rosa / Azul e 
Castanho / Verde 

COMUM 14 Branco / Verde 

COMUM 15 Branco / Amarelo 

 
4.7.3. Ampliação saídas de relé 

Os cartões fornecem-se com o circuito colocado 
num perfil de travamento para montar em guias su-
porte de material elétrico; além disso há dois cabos 
para fazer a união com a unidade base se é o primei-
ro cartão e, para o resto, a união com a anterior. No 
circuito há uma seta de entrada nas ligações cujos 
cabos vêm da anterior, e uma outra seta de saída dos 
que partem até ao seguinte circuito. 
 

 
 

Devem-se situar os cartões próximos à unidade 
base, evitando que pela zona de ligadores e cabos de 
ligação há cabos de potência e elementos que gerem 
interferências (contatos, variadores de frequência, 
etc.). 
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O borne da esquerda corresponde ao primeiro 
relé e o resto correlativos até ao 16. O borne 17 deve-
se ligar ao "Comum de 24 V", e o borne 18 ao "AUX de 
24 V". 

Os elementos a ligar nas saídas das ampliações 
instalam-se com um pólo à saída correspondente e 
outro pólo ao "Comum de 24 V". 

 

4.8. CODIFICAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS 

Quer as entradas, analógicas e digitais, quer as saídas codificam-se por meio de um número de 8 cifras que 
nos indica a sua localização física. Em seguida mostram-se umas tabelas para ajudar a codificá-las. 
 

Saídas: 
 

Dispositivo Saída 

00: Base 0 00001 a 00040 (até 0120 com ampliações da base) 

  Módulo Saída 

01: Módulo expansão 0 001 a 016 01 a 05 

07: Módulos Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 a 08 

08: Módulos Agrónic Rádio 868-16 1 001 a 064 01 a 16 

09: Módulos Agrónic Rádio 2,4 1 001 a 120 01 a 16 

10. Módulos Agrónic Rádio 433 1 001 a 060 01 a 16 
 

Exemplos: 
00000001: saída 1 da base 
01000103: saída 3 do Módulo de expansão 1 (ME1) 
08100302: saída 2 do Agrónic Radio 868-16 Módulo Agrónic Radio 3 (MAR03) 
07101201: saída 1 do Agrónic Monocable 120 Módulo Agrónic Monocable 12 (MAM012) 

 

Entradas digitais: 
 

Dispositivo  Módulo Entrada 

00: Base 0 000 01 a 12 

01: Módulo expansão 0 001 a 016 01 a 02 

07: Módulos Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 a 10 

08: Módulos Agrónic Rádio 868-16 1 001 a 064 01 a 16 

09: Módulos Agrónic Rádio 2,4 1 001 a 120 01 a 16 

10: Módulos Agrónic Rádio 433 1 001 a 060 01 a 16 
 

Exemplos: 
00000008: entrada digital 8 da base 
01000402: entrada digital 2 do Módulo de expansão 4 (ME4) 
08101502: entrada digital 2 do Agrónic Radio 868-16 Módulo Agrónic Radio 15 (MAR15) 
07109007: entrada digital 7 do Agrónic Monocable 120 Módulo Agrónic Monocable 90 (MAM90) 

 

Entradas analógicas: 
 

Dispositivo  Módulo Entrada 

00: Base 0 000 01 a 16 

01: Módulo expansão 0 001 a 016 01 a 04 

07: Módulos Agrónic Monocable 120 1 001 a 120 01 

08: Módulos Agrónic Rádio 868-16 1 001 a 064 01 a 02 

09: Módulos Agrónic Rádio 2,4 1 001 a 120 01 a 02 

10: Módulos Agrónic Rádio 433 1 001 a 060 01 a 02 
 

Exemplos: 
00000003: entrada analógica 3 da base 
01001601: entrada analógica 1 do Módulo de expansão 16 (ME16) 
07101001: entrada analógica 1 do Agrónic Monocable 120 Módulo Agrónic Monocable 10 (MAM10) 
08101202: entrada analógica 2 do Agrónic Radio 868-16 Módulo Agrónic Radio 12 (MAR12) 
 

joan
Cuadro de texto
32
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4.9. CONFIGURAÇÃO DE INSTALAÇÃO 
Neste apartado realizam-se modificações da se-

guinte relação segundo necessidades técnicas. 
 

***  configuração instalador  *** 

1. Ativação de opções 

2. Apagado 

3. Eventos 

4. Drenagem 

5. Fertilização 

6. Sensores 

7. Idioma 

8. Ajustes h/w - Teste 
 

 Ativação de opções: 
o Envio e receção de mensagens SMS. 
o Mistura de águas. 
o Regulação de pressão. 
o Ligação a PC. 
o Ligação Rádio. 
o Ligação Monocable. 

 

 Apagado: 
o Realizar um apagado total. 
o Realizar um apagado do registo de atuações. 

 

 Eventos:  
 

***  configuração instalador *** 

Registo de atuações 

 N. de evento: ..................... 01 

 Tipo de registo:.................. anomalia 

 SMS ao telefone 1: ............ SIM 

 SMS ao telefone 2: ............ NÃO 

 Ativa alarme 1: ................... SIM 

 Ativa alarme 2: ................... NÃO 

 Ativa alarme 3: ................... NÃO 

Ev. - Ev. +   
 

Configuração de cada um dos eventos que pode 
registar o Agrónic. A lista completa de eventos pode-
se ver no apartado 11.2. 

 

N. de evento: que evento se vai configurar. 
Tipo de registo: como se regista o evento 
- “anomalia”: quando se produz indica-se na 

consulta geral. Mostra-se no apartado de a-
nomalias novas e no registo de atuação. Para 
eventos que se queiram ver rapidamente 
quando se produzem. 

- “atuação”: Mostra-se no apartado do registo 
de atuação. para eventos que não sejam im-
portante vê-los quando se produzem. 

- “interno”: não se podem ver no Agrónic, só no 
PC e ocultos ao utilizador. 

SMS ao telefone 1: quando se regista o evento 
envia um SMS ao telefone 1. O mesmo para o telefo-
ne 2. Os telefones configuram-se em “Parâmetros - 
Comunicação – Mensagens SMS”. 

Ativa alarme 1: quando se regista o evento ativa a 
saída do alarme 1. Para pará-la em “Manual”. As saí-
das se configuram em “Parâmetros – Saídas gerais”. 

 
 
 

 

 Drenagem: 
 

***  configuração instalador *** 

Drenagem 

 Pluviómetro de captação: ..........NÃO 

 Compensar na mesma rega: .....NÃO 

 Volume drenagem por litros: .....NÃO 
    

 

o Pluviómetro como captador ou sensor analógi-
co. 

o Compensar na mesma rega ou na seguinte 
o Volume drenagem em litros ou em mililitros. 

 

 Fertilização: 
 

***  configuração instalador *** 
 

 Formato contador fertilizante: 1 
     1=0000 cl, 2=000.00 cl 
  

 Contabilizar pulsos fertilizante ao 
 finalizar proporção: NÃO 
  

 Parar rega por alarme  
 definitivo CE: NÃO 
    

 

o Formato do contador de fertilizante (00000 cl ó 
000,00 cl). 

o Na fertilização proporcional, permitir contabili-
zar os impulsos de fertilizantes recebidos ao fi-
nalizar a proporção. 

o Permitir parar a rega ou só a fertilização ao se 
produzir um alarme definitivo da condutividade 
na injeção de fertilizante. 

 

 Sensores: 
 

***  configuração instalador *** 

 

 Energia solar em: Wh/m2 

 Integrar fora horário: NÃO 

 Atraso detetores de caudal: 0090 “ 

 Médias leitura CE e pH: 04 
    

 

o O condicionante de radiação para modificar au-
tomaticamente as unidades de rega, fertilizante 
ou a frequência no programa, pode-se realizar 
pela integração da radiação desde a rega ante-
rior ou pelo valor instantâneo ao começar a re-
ga. O instantâneo filtra-se para que não haja 
mudanças superiores a 20 W/m2 por minuto. 

o Formato da integração da radiação em Wh/m2 
ou em J/cm2. 

o Atraso dos detetores de caudal. Cada setor po-
de ter configurado um detetor de caudal ligado 
a uma entrada digital. Aqui configura-se o tem-
po a esperar antes de aceitar uma mudança na 
entrada. De 0 a 9999 segundos. 

o Médias leitura CE e pH: A leitura dos sensores 
de regulação que se mostram na consulta é a 
média das últimas leituras. Aqui configura-se o 
número de leituras usadas para fazer a média. 
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De 0 a 20. Usa-se para que a leitura seja mais 
estável. Só se aplica aos valores que mostra na 
consulta geral. 

 Idioma: mudar o idioma dos textos do Agrónic. 
Pode-se escolher espanhol, inglês, francês, italia-
no e português. 

 
5. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Fonte de alimentação 

Tensão 230 Vac +5 % -10 %  CAT II 12 Vdc +10 % -5 %  CAT II 115 Vac +5 % -10 %  CAT II 

Frequência 50-60 Hz = = = 50-60 Hz 

Consumo de energia Inferior a 65 VA  Inferior a 48 W  Inferior a 65 VA  

Fusíveis Entrada 0,800 A, classe T, 250 V (lento) 4 A, classe T, 250 V (lento) 0,8 A, classe T, 250 V (lento) 

Saída 6,3 A, classe F, 250 V (rápido) 6,3 A, classe F, 250 V (rápido) 6,3 A, classe F, 250 V (rápido) 

Manutenção da memória 
por falta de alimentação 

Pilha de Litio, a 3 V. 

 

Saídas Digitais Numero 50, ampliáveis a 66, 82, 98, 114, 130. 

Tipo Por contato de relé, com potencial de 12 ou 24 V 

Limites 30 Vac / 30 Vdc, 1 Ampere, 50-60 Hz,  CAT ll 

Analógicas Número 12 

Tipo Por tensão de 0 a 10 Volts 
 

Entradas Digitais Número 16, ampliáveis a 32 

Tipo Opto-acopladas funcionam a 24 ou 12 V 

Analógicas Número 16 

Tipo 4-20 mA, 0-5 V. 
 

Ambiente Temperatura 0 °C a 45 °C  
Peso 5,0 Kg 

Humidade < 85 %  

Altitude 2000 m     

Poluição Grau II     
 

Salvaguarda da memória Relógio e dados Superior a 5 años 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

Cumpre com a Normativa 89/336/CEE para a Compatibilidade Eletromagnética y  
A Normativa 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 Comunidades Europeias: 
 

Emissões EN 50081-1:94 EN 55022:1994 Classe B Emissões radiadas e conduzidas. 
Imunidade EN 50082-1:97 EN 61000-4-2 (95) Imunidade a descargas eletrostáticas. 
 EN 61000-4-3 (96) Imunidade ao campo eletromagnético de frequência 

radioelétrica. 
 EN 61000-4-4 (95) Imunidade a transitórios rápidos em rutura. 
 EN 61000-4-5 (95) Imunidade às ondas de choque. 
 EN 61000-4-6 (96) Injetar correntes 
 EN 61000-4-11 (94) Variações à alimentação. 
Armónicos  EN 61000-3-2 (95) Armónicos de corrente. 
Flutuações  EN 61000-3-3 (95) Flutuações de tensão (Flickers). 
Diretiva de baixa tensão: EN 61010-1 Requisitos de segurança de equipamentos elétricos de 

medida, controlo e uso em laboratório. 
 

Símbolos que podem apare-
cer no produto 

Borne de terra de 
proteção 

Perigo, risco de 
choque elétrico 

Borne de 
massa 

 

 

Este símbolo indica que os aparelhos elétricos e eletrónicos não devem juntar-se junto com o lixo 
doméstico no fim da sua vida útil. O produto deve levar-se a um ponto de recolha correspondente 
para a reciclagem e tratamento adequado de equipamentos elétricos e eletrónicos em conformida-
de com a legislação nacional. 
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6. PARÂMETROS 
 

Para efetuar a instalação do equipamento é ne-
cessário entrar no apartado de "Parâmetros" para 
adaptar o equipamento às particulares necessidades 
de cada instalação. Para isso tocar na tecla "FUN" 
(função) e escolher a função deslocando o cursor 
com as setas e depois tocar "Entrar". 

 

***  função  *** 

1. APAGADO 

2. CURVAS 

3. MANUAL 

4. PARÂMETROS 

5. PROGRAMAS 

6. REGISTO 

7. VÁRIOS 

  

 

Dentro do apartado de "Parâmetros" mostra-se o 
seguinte menu: 

 

***  Parâmetros  *** 

1. Bandeja 

2. Caudal 

3. Comunicação 

4. Entradas digitais 

5. Entradas sensores 

6. Fertilizantes 

7. Filtros 

8. Mistura 

9. Programas 

10. Saídas gerais 

11. Setores 

12. Vários 

 

6.1. PARÂMETROS BANDEJA 

O Agrónic 7000 pode efetuar o controlo de 9 
bandejas de cultivo, nas que se pode medir o Nível de 
líquido na bolsa do substrato, assim como também a 
quantidade, a condutividade e a acidez da água dre-
nada. 

 

A compensação para ajustar a drenagem pode 
fazer-se modificando o tempo ou volume da aplicação 
de rega ou bem modificando o tempo (frequência) 
entre regas. Para isso em “Parâmetros instalador” se 
escolhe o modo de funcionar. 

 

Para poder calcular a drenagem há que especifi-
car o setor de rega associado e o caudal das gotas 
aplicados à bandeja de drenagem. 

 

Ter sempre em conta que, para uma correta apli-
cação de drenagem, todos os setores que se incluem 
num programa que trabalhe por drenagem deve ter as 
mesmas condições quer físicas como técnicas. 

 

 
 

Quando se tenha preparado o equipamento para 
compensar a drenagem em relação à rega anterior, 
perguntará a margem de "Correção/erro" que serve 
para ajustar automaticamente o erro de drenagem 
efetuado em cada uma das regas. Para isso dar um 
valor de % de correção que se aplicará em relação a 
uma % de erro. 

Pomos como valores exemplo os seguintes, Cor-
reção 15% sobre um erro de 10%. 

Se tivermos um erro real de 3% entre a drena-
gem programada e a realizada na rega anterior, a 
correção será: 

 

            Correção programada  X  erro real 

Nova correção= 
             Erro programado 
 

      15%   X   -3% 
Nova correção=     = - 4.5% 

           10% 
 

O controlo de drenagem realiza-se segundo os 
seguintes detalhes: 

 

 Instalar um sensor de drenagem analógico (6.5.), 
ou digital (6.4.) 

 Configurar os Parâmetros da bandeja. (6.1.) 
 Condicionar um programa por drenagem (6.10.) 
 Marcar no programa a drenagem desejada. (7.) 
 Ao iniciar uma rega, aplica-se um "fator de corre-

ção por drenagem" aos setores nas suas unida-
des de rega ou ao tempo para realizar uma pró-
xima ativação. O fator é calculado previamente 
segundo a drenagem realizada na rega anterior. 
O valor de correção pode-se consultar em "con-
sulta bandeja" (13.1.) e modificar, em caso de 
necessidade, em "manual" (12.). 

 Ao começar uma nova rega, calcular a drenagem 
efetuada e compare com o programado. Se há 
diferenças aplica-se o cálculo de "Correção/erro" 
sobre o "fator de correção". Vejamos um exem-
plo: 

 

 
 Drenagem programada 
 

    Drenagem efetuada na rega anterior (28%) 

 
 Erro real 
 

 Correção estipulada (15%) 
      Erro estipulado (10%) 

 
   Modificação do fator de correção 

 

+ Ultimo fator de correção (8.5) 

 
 Novo fator de correção da rega ou da 

frequência entre regas. 
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O novo fator de correção (em percentagem) mo-
dificará a rega programada ou a frequência entre ati-
vações, para manter nas culturas a drenagem estipu-
lada. 

Podem-se especificar os valores altos e baixos 
para os alarmes de drenagem, CE e pH. Se não é 
necessário o controlo de alarme deixar o valor a zero. 

Os tempos mínimo e máximo entre inícios, ser-
vem para poder calcular ou não um novo fator de 
correção da drenagem, se ao iniciar uma nova rega o 
tempo decorrido desde o início do anterior for superi-
or ao mínimo e inferior ao máximo, calculará um novo 
fator de correção; caso contrário, manterá o anterior. 

 

***  Parâmetros bandeja  *** 

Bandeja 1  Setor associado: 000  
 

Caudal de entrada: …… 000.0 L/h 
Correção / erro: ……. 00 % / 00 % 
Alarme drenagem alta: ….. 00 % 
Alarme drenagem baixa: … 00 % 
Alarme CE alto: ………. 00.0 mS 
Alarme CE baixa: ……… 00.0 mS 
Alarme pH alto: ………. 00.0 pH 
Alarme pH baixo: ……… 00.0 pH 
Tempo mínimo entre inícios: 00:00 
Tempo máximo entre inícios: 00:00 
 

Bandeja -    Bandeja + 
 

Ao tocar "F1" (Bandeja -) mostrará os valores de 
um número de bandeja inferior e ao tocar "F2" (Ban-
deja +) uma superior. 

No caso de ter selecionado em Parâmetros do 
instalador a modalidade de compensar a drenagem 
durante a mesmo rega, a pergunta Correção / erro 
desaparece e só é necessário entrar com os outros 
Parâmetros que são iguais que ao do caso anterior. 
Em programa, se demos de alta este condicionante 
pede-nos o volume de drenagem desejado, e em 
Consulta mostra-nos todos os dados da drenagem 
que se tenham gerado. 

 

Detalhes a ter em conta quando se quer com-
pensar durante a mesma rega: 

 

- O setor tem que estar em primeiro na sequência 
de um programa (OBRIGATÓRIO). 

- Quando temos mais de um setor num programa 
que trabalhe por drenagem, estes devem ter u-
mas unidades de trabalho iguais ou superiores 
ao setor associado à bandeja para uma correta 
aplicação da drenagem. 

- Não começar um programa ao terminar outro, 
porque pode não compensar a drenagem nos 
programas seguintes ao primeiro. 

- Não usar pós-rega, já que esta não se pode apli-
car. 

- Se as regas se efetuam por tempo, o formato de 
minutos / segundos é o mais adequado para efe-
tuar as correções, o de horas / minutos implica 

saltos de minuto em minuto, demasiado para efe-
tuar uma compensação ajustada. 

- A primeira rega depois de um apagado total ou 
de um arranque do equipamento não se aplicará 
a drenagem, devido a não ter referências anterio-
res. 

- Evitar parar a rega (Stop, paragem condicional, 
etc.) do setor que contem a bandeja já que pode 
afetar o cálculo correto da compensação de dre-
nagem. 
 

Pode resultar de utilidade realizar o primeiro ou 
inclusive a segunda rega do dia com outro programa 
que não tenha compensação por drenagem, tudo isso 
para poder efetuar um correto enchimento das bolsas 
da cultura. 
 
 

6.2. PARÂMETROS CAUDAL 

Os seguintes monitores servem para configurar 
os diferentes valores dos contadores de rega e fertili-
zantes. 

As unidades de rega especificadas na seguinte 
pergunta servem para atribuí-las ao fazer uma limpeza 
de programas de rega, sendo logo modificáveis inde-
pendentemente de cada um dos programas. Unidade 
para a rega: “hh:mm”, “mm:ss””, “m3” e “litros”. 

Se há fertilizantes que injetam por unidades de 
tempo ou volume, fixam-se aqui as suas unidades de 
trabalho. Unidade para o fertilizante: “hh:mm”, 
“mm:ss””, “litros” e “centilitros”. 

Para alterar, usar as teclas de “SI” / “NO”. 
 

***  Parâmetros caudal  *** 

 

Unidades:  
  
 Rega:  ......... hh:mm 
 Fertilizante:  litros 
 

Pág. + 

 

Ao tocar na tecla "F4" (Pág. +) passará a pergun-
tar os valores dos seis possíveis contadores de rega. 
Os restos de valores perguntam-se no apartado 6.4. 
de entradas digitais. 

As margens de caudal de cada contador servem 
para detetar possíveis anomalias de caudal, em rela-
ção com o caudal previsto dos setores relacionados 
com o contador que rega nesse momento. Se a ano-
malia se mantém por mais tempo que o marcado no 
"Atraso caudal irregular" procede-se segundo o mar-
cado em "Paragem por caudal irregular"; com "no 
para" só regista a anomalia, com "temporal" além de 
anular temporalmente a rega do grupo de setores em 
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funcionamento para passar ao seguinte, e com "defini-
tivo" parar definitivamente todos as regas do progra-
mador. 

Para recomeçar, depois de uma paragem defini-
tiva por caudal há que anular desde a "Função - Ma-
nual". 

Deixando o atraso a 0 segundos não há controlo 
nem anomalias por caudal. 
 

***  Parâmetros caudal  *** 

Contador de rega 1 
 

Margem caudal alto/baixo:  00 % /00 %  
 

Paragem por caudal irregular: não para 
 

Atraso caudal irregular: 000" 
 

Pág. -       Pág. + 
 

Uma vez registados os valores dos contadores 
de rega, com a tecla "F4" (Pág. +) pergunta-se os 
segundos de atraso por erro nos contadores de fertili-
zante. Se há ordem de fertilização não se recebem 
impulsos do contador por um tempo superior ao mar-
cado e gere-se uma anomalia, que ativará o alarme e 
deixará de se injetar por CE. 

A "Margem erro para anomalia" e "Margem erro 
Paragem" servem para controlar a proporcionalidade 
entre os fertilizantes que injetam por condutividade 
(CE); com isso se há um desvio superior ao progra-
mado registra-se uma anomalia, mais uma Paragem 
definitiva da injeção por CE no segundo caso. Quan-
do se produza esta anomalia ou a Paragem, estas 
não entram até que finalize o programa em curso. É 
necessário injetar pelo menos durante três minutos 
um mínimo de um (1) litro de fertilizante para poder 
realizar o controlo. 

Deixando um valor a zero não se efetua o contro-
lo correspondente. 
 

***  Parâmetros caudal  *** 

Atraso erro contador fert.: 
 

Contador 1:  000"     Contador 5:  000" 
Contador 2:  000"     Contador 6:  000" 
Contador 3:  000"     Contador 7:  000" 
Contador 4:  000"     Contador 8:  000" 
 

Margem erro para anomalia:  00 % 
Margem erro para paragem: …..   00 % 

 

                             Pág. -        

 

 
 

6.3. PARÂMETROS COMUNICAÇÃO 

Neste apartado configuram-se as comunicações 
do Agrónic com PC, modem GPRS e módulos exter-
nos. 
 

***  Parâmetros  *** 

1. Ligação a PC 

2. Mensagens SMS 

3. Modem GPRS 

4. Protocolo PSEP 

5. ModBus 

6. Módulos Expansão 

7. Agrónic Monocable 120 

8. Agrónic Rádio 868-16 

9. Agrónic Rádio 2,4 

10. Agrónic Rádio 433 
 
 

6.3.1. Ligação a PC 

O Agrónic 7000 pode-se ligar a três utilizadores 
distintos. Cada utilizador tem o seu PC com a sua 
aplicação Agrónic PC. 

 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

1. Utilizador 1 

2. Utilizador 2 

3. Utilizador 3 

 

Para cada utilizador configura-se a comunicação 
com o PC. 

 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Ligação a PC 

 Tipo de comunicação: Sem ligação 

 Nível de acesso: total 

 Espera desligar: 300” 

  

  

 

Tipo de comunicação: como se liga ao PC. Para alte-
rar usar as teclas “SIM” / “NÃO”. 

-  “Sem ligação”: não configurou a comunicação. 
Não vai comunicar. 

-  “Cabo”: a comunicação faz-se pela porta de sé-
rie do Agrónic. 

-  “Modem GSM”: A comunicação faz-se por cha-
mada telefónica. O Agrónic deve ter instalado 
um modem GSM ou GPRS. 

-  “GPRS socket”: A comunicação faz-se por Inter-
net. O Agrónic deve ter instalado o modem 
GPRS interno. 
 

Nível de acesso: permite configurar o que vai poder 
fazer o utilizador desde a aplicação Agrónic PC. 

-  “Total”: permite ver as consultas e modificar pro-
gramas e Parâmetros. 
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-  “Programas”: permite ver as consultas e modifi-
car programas. Não pode modificar Parâme-
tros. 

-  “Consulta”: permite ver as consultas, não pode 
fazer nenhuma modificação. 
 

Espera desligar: tempo que deve passar sem receber 
dados do PC para passar a “Não comunica” e fazer p 
registo de sem comunicação com o PC. De 0 a 999”. 
 

Se o tipo de comunicação é por “Cabo”: 
 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Ligação a PC 

 Tipo de comunicação: Cabo 

 Nível de acesso: total 

 Espera desligar: 300” 

 Porta série: 1.RS232 

  

 

Porta série: porta do Agrónic por onde se liga ao PC. 
0. nenhum, 1. RS232, 2. RS485. Para alterar usar as 
teclas “SI/NO”. 
 

Só o tipo de comunicação é “GPRS socket”: 
 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Ligação a PC 

 Tipo de comunicação: GPRS socket 

 Nível de acesso: total 

 Espera desligar: 000” 

 Porta TCP: 02332 

 Endereço IP: 000.000.000.000 

 Nome DNS: agronic.noname.org  

  

 

Porta TCP: porta TCP onde se deve ligar e está a apli-
cação Agrónic PC. Por defeito é a 2332. 
IP: endereço de IP do PC onde se deve ligar e está a 
aplicação Agrónic PC. A IP deve ser fixa. 
Nome IP: se a IP for variável pode-se usar alguma 
aplicação de conversão de nome à IP. Nesse caso o 
nome põe-se aqui. Se se usa o nome deve-se deixar a 
IP a 0. 

 

Para colocar um texto primeiro tocar a tecla à di-
reita e depois com as teclas acima, abaixo muda a 
letra, com a tecla NO apaga. Para alterar entre núme-
ros, letras e símbolos tocar “1” para maiúsculas, “2” 
minúsculas, “3” números e “4” símbolos. 

 
 

6.3.2. Mensagens SMS 

Configuração do envio e receção de mensagens 
SMS. A explicação do formato e conteúdo das men-
sagens SMS pode-se ver no apartado 14. 
 

 
 
 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Mensagens SMS 

 Ativar:  ........................... SIM 

 Telefone de destino 1:  34666555444 

 Telefone de destino 2: 

 Limite SMS por dia: ...... 20 

 Relatório 1 às:  .............. 00:00 

 Relatório 2 às:  .............. 00:00 

  

 
Ativar: SIM/NÃO. Com “SIM” o Agrónic vai enviar SMS 
quando sejam necessários, com “NÃO” o Agrónic não 
envia nem recebe SMS. 

O Agrónic pode enviar por SMS qualquer dos 
eventos que regista. É possível enviar até três telefo-
nes distintos. Aos telefones 1 e 2 envia o mesmo texto 
que aparece no registo. Também é onde envia os 
relatórios. 
Limite de SMS: limite de SMS que o Agrónic pode 
enviar por dia (de 0 a 99). Se se supera este limite o 
Agrónic efetua um registo e deixa de os enviar até que 
mude de dia ou por um reinício manual em “Parâme-
tros – Comunicações – Mensagens SMS”. 
Relatórios: pode enviar dois relatórios por dia à hora 
que se pretenda. Deixando a 0 não se envia. Os rela-
tórios indicam quantas vezes se ativou cada progra-
ma esse dia. 
 
 

6.3.3. Modem GPRS 

Configuração da ligação à Internet do modem 
GPRS. Usa-se para comunicar com o PC. 
 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Modem GPRS 

 APN automático: SIM 

 APN: movistar.es 

 User: movistar 

 Password: movistar 

  

 

APN Automático: Os APN usam-se para fazer a liga-
ção à Internet e mudam de um operador a outro. 

- “sim”: o Agrónic procura os APN adequados se-
gundo o operador. No caso do operador do 
cartão SIM não estar dentro da sua lista de re-
des disponíveis, configura para Movistar. Os va-
lores de APN podem-se alterar manualmente 
caso não sejam os corretos. 

- “não”: os valores de APN devem ser digitados 
manualmente. 

 

APN, APN utilizador e APN palavra-chave: os valores 
destes campos variam segundo o operador do cartão 
SIM. Deve consultar o seu operador para digitar os 
corretos. Caso não sejam os corretos não haverá 
lugar à ligação GPRS com o Agrónic PC. 
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6.3.4. Protocolo PSEP 

PSEP o protocolo que se usa para a comunica-
ção com o PC. 
 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Protocolo PSEP 

 Tempo entre envios: 

  Cadência A: 020” 

  Cadência B:  300” 

  Cadência Acum.: 600” 

  

 
Cadência A: de quanto em quanto tempo se enviam 
ao PC as consultas que se alteraram e que estão dis-
poníveis no monitor (de 1 a 999”). 

Cadência B: de quanto em quanto tempo se enviam 
ao PC as consultas que se alteraram e que não estão 
disponíveis no monitor (de 1 a 999”). 

Cadência Acum. de quanto em quanto tempo se en-
viam ao PC os acumulados que alteraram (de 1 a 
999”). 
 
 

6.3.5. ModBus 

O ModBus é o protocolo que se usa para comu-
nicar com os Agrónic Monocable e Rádio. A comuni-
cação faz-se através de uma das portas de série do 
Agrónic, normalmente a RS485. 

 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

ModBus 

 Porta série:................... 2.RS485 

 Velocidade: .................. 19200 

 Paridade: ..................... par 

 Tempo de timeout: ...... 0500 

 Número de repetições: 5 

 Tempo entre envios: .... 000 

  

 
Porta série: indica-se a porta de série por onde se vai 
comunicar com o protocolo ModBus. Podem ser as 
portas 1.RS232 e 2.RS485. Se se deixa a 0 não se 
atribui a nenhuma porta e não comunica. 
Velocidade de transmissão: 1200 bps, 2400 bps, 4800 
bps, 9600 bps, 19200 bps. 
Paridade: nenhuma, par, impar 
Tempo de timeout: tempo que se vai esperar uma 
resposta antes de voltar a tentar comunicar. De 0 a 
9999 mil segundos. 
Número de repetições: número de vezes que se vai a 
enviar uma mesma informação em caso de erro. De 0 
a 9. 
Tempo entre envios: tempo que para entre dois envi-
os. Usa-se quando a comunicação não é por cabo. 
De 0 a 250 milissegundos. 
 

6.3.6. Módulos Expansão 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Indicar o tipo de módulo de expansão 

Módulo 01 tipo: 1 Módulo 09 tipo: 0 

Módulo 02 tipo: 1 Módulo 10 tipo: 0 

…  

Módulo 08 tipo: 0 Módulo 16 tipo: 0 

 
 

Os módulos de expansão comunicam-se com o 
Agrónic por dois fios ligados aos bornes marcados 
como “MÓDULOS DE EXPANSIÓN”. 

Deve-se indicar para cada um dos 16 módulos 
que pode haver, de que tipo é. 

Tipo 0: Módulo sem ligar. 
Tipo 1: Módulo para 5 saídas de relé e 2 entradas 
digitais. 
Tipo 3: Módulo para 5 saídas de relé, de 0 a 2 en-
tradas digitais e de 2 a 4 entradas de sensores. 
Para mais informação consultar o manual de ins-

talação do módulo. 
 
 

6.3.7. Agrónic Monocable 120 

*** Parâmetros  comunicação  *** 

Agrónic Monocable 120 

 Ativar: ...................................... SIM 

 Endereço ModBus: ................. 001 

 Tentativas módulo: .................. 25 

 Total grupos: ........................... 02 

 Tempo de espera inicial:......... 5 

 Atraso anomalia corte Vcc: ..... 0030 

 Ação por corte de Vcc: ........... 1 

  
 

Ativar: SIM/NÃO. Com “SIM” vai tentar comunicar com 
o Agrónic Monocable. 
Endereço ModBus: 001 a 007 o 100 a 107. O endere-
ço deve coincidir com a configurada no EAM. Se há 
vários EAM ou EAR ligados à mesma porta, devem ter 
endereços diferentes. 
Tentativas módulo: 10 a 60. Número de tentativas de 
comunicação antes de marcar erro com o MAM. 
Total grupos: 1 a 12. O EAM comunica-se sempre 
com grupos de 10 MAM. Neste parâmetro entra o total 
de grupos que há ligado ao EAM. Cada grupo é de 10 
MAM. Exemplo: se o MAM como o maior número da 
linha é de 36 o total de grupos são 4 (grupo 1: do 1 
ao 10, 2: do 11 ao 20, 3: do 21 ao 30 y 4: do 31 ao 
40). 
Tempo de espera inicial. 
Atraso anomalia corte Vcc. 
Atraso ação corte Vcc. 
Ação por corte Vcc. 
 

Ver o manual do Agrónic Monocable 120 para in-
formação sobre estes Parâmetros. 
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A comunicação com este modelo realiza-se u-
sando o protocolo ModBus, e ligam-se à porta de 
série que está atribuída ao ModBus. 

 
 

6.3.8. Agrónic Rádio 868-16 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Agrónic Rádio 868-16 

 Ativar:.................................. SIM 

 Endereço ModBus: ............ 001 

 Canal: ................................. 1 

 Código de rede: ................. 02 

 Protocolo: ........................... 0 

 Tentativas módulo: ............. 15 

 Suspender Agrónic Rádio: . NÃO 

  
 

Ativar: SIM/NÃO. Com “SIM” vai tentar comunicar com 
o Agrónic Rádio. 
Endereço ModBus: 001 a 007 o 100 a 107. O endere-
ço deve coincidir com a configurada no EAR. Se há 
vários EAM ou EAR ligados à mesma porta devem ter 
endereços distintos. 
Canal: 1 a 6. Canal rádio que se vai usar na comuni-
cação com os módulos. 
Código de rede: 00 a 99. Este código deve coincidir 
com o que configurou nos módulos. 
Tentativas módulo: 5 a 50. Número de tentativas de 
comunicação antes de marcar o erro com o MAR. 
Protocolo: 0 a 3. Intervalo de tempo em que vai a 
comunicar com o MAR. 0=8”, 1=2”, 2=7”, 3=3”. 
Suspender Agrónic Rádio: SIM/NÃO. Com “SIM” põe-
se o sistema Agrónic Rádio em baixo consumo dei-
xando de comunicar com os módulos. Recomenda-se 
suspender o Agrónic Rádio durante os períodos em 
que não se vá a regar, com isto alarga-se considera-
velmente a duração das pilhas. 

 

Ver o manual do Agrónic Rádio 868-16 para mais 
informação sobre estes Parâmetros. 

A comunicação com este modelo realiza-se u-
sando o protocolo ModBus, e liga-se à porta de série 
que está atribuído ao ModBus. 
 
 

6.3.9. Agrónic Rádio 2,4 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Agrónic Rádio 2,4 

 Ativar:.................................. SIM 

 Endereço ModBus: ............ 001 

 Canal: ................................. 1 

 Código de rede: ................. 02 

 Tentativas  módulo: ............ 15 

 Suspender Agrónic Rádio: . NÃO 

  
 

Ativar: SIM/NÃO. Com “SIM” vai tentar comunicar com 
o Agrónic Rádio. 

Endereço ModBus: 001 a 007 o 100 a 107. O endere-
ço deve coincidir com a configurada no EAR. Se há 
vários EAM ou EAR ligados à mesma porta devem ter 
endereços distintos. 
Canal: 1 a 7. Canal rádio que se vai a usar na comu-
nicação com os módulos. 
Código de rede: 0 a 99. Este código deve coincidir 
com o que se tenha configurado nos módulos. 
Tentativas módulo: 5 a 50. Número de tentativas de 
comunicação antes de marcar erro com o MAR. 
Suspender Agrónic Rádio: SIM/NÃO. Com “SIM”  põe-
se o sistema Agrónic Rádio em baixo consumo dei-
xando de comunicar com os módulos. Recomenda-se 
suspender o Agrónic Rádio durante os períodos em 
que não se vá a regar, com isso alarga-se considera-
velmente a vida das pilhas. 
 

Ver o manual do Agrónic Rádio 2,4 para mais in-
formação sobre estes Parâmetros. 

A comunicação com este modelo realiza-se u-
sando o protocolo ModBus, e liga-se à porta de série 
que esteja atribuída ao ModBus. 
 
 

6.3.10. Agrónic Rádio 433 

***  Parâmetros  comunicação  *** 

Agrónic Rádio 433 

 Ativar: ................................. SIM 

 Endereço ModBus: ............ 001 

 Canal: ................................. 1 

 Código de rede: ................. 02 

 Tentativas de modulo: ....... 15 

 Suspender Agrónic Rádio: NÃO 

  
 

Ativar: SIM/NÃO. Com “SIM” vai tentar comunicar com 
o Agrónic Rádio. 
Endereço ModBus: 001 a 007 o 100 a 107. O endere-
ço deve coincidir com a configurada no EAR. Se há 
vários EAM ou EAR ligados à mesma porta devem ter 
endereços diferentes. 
Canal: 1 a 99. Canal rádio que se vai usar na comuni-
cação com os módulos. 
Código de rede: 0 a 99. Este código deve coincidir 
com o que se tenha configurado nos módulos. 
Tentativas módulo: 5 a 50. Número de tentativas de 
comunicação antes de marcar erro com o MAR. 
Suspender Agrónic Rádio: SIM/NÃO. Com “SIM” põe-
se o sistema Agrónic Rádio em baixo consumo dei-
xando de comunicar com os módulos. Recomenda-se 
suspender o Agrónic Radio durante os períodos em 
que não se vá a regar, com isso alarga-se considera-
velmente a vida das pilhas. 
 

Ver o manual do Agrónic Rádio 433 para mais in-
formação sobre estes Parâmetros. 

A comunicação com este modelo realiza-se u-
sando o protocolo ModBus, e liga-se à porta de série 
que esteja atribuída ao ModBus. 
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6.4. PARÂMETROS ENTRADAS DIGITAIS 

As entradas digitais servem para ligar elementos 
da instalação cujo contato ativa uma função atribuída 
à entrada correspondente. 
 

Para aceder a uma função pode-se fazer por 
meio das teclas "F1" (Fun. -) para diminuir, ou por "F2" 
(Fun. +) para aumentar, também teclando no seu 
número diretamente no valor da função e tocando na 
tecla "Entrar". 
 

A “Entrada” codifica-se segundo a explicação no 
apartado 4.5., as duas primeiras cifras correspondem 
ao número de entrada, a terceira e quarta ao número 
de módulo e a quinta cifra ao dispositivo. 
 

***  Parâmetros entradas digitais  *** 

Função: 00   Entrada: 00000000 
 

Fun. -       Fun. + 

 
Tabela de "Funções". 
 

Função Descrição 

01 Contador rega 1 

02 Contador rega 2 

03 Contador rega 3 

04 Contador rega 4 

05 Contador rega 5 

06 Contador rega 6 

07 Contador fertilizante 1 CE / 8 u. 

08 Contador fertilizante 2 CE / 7 u. 

09 Contador fertilizante 3 CE / 6 u. 

10 Contador fertilizante 4 CE / 5 u. 

11 Contador fertilizante 5 CE / 4 u. 

12 Contador fertilizante 6 CE / 3 u. 

13 Contador fertilizante 7 CE / 2 u. 

14 Contador fertilizante 8 CE / 1 u. 

15 Nível fertilizante 

16 Nível ácido / base 

17 Nível mín. tanque mistura 

18 Pluviómetro 

  

20 Alarme de intrusão 

21 Avaria geral 

22 Pressóstato diferencial (filtros) 

23 Paragem 1 

24 Paragem 2 

25 Paragem 3 

26 Paragem 4 

27 Paragem 5 

28 Paragem 6 

29 Início ou bandeja 1 

30 Início ou bandeja 2 

31 Início ou bandeja 3 

32 Início ou bandeja 4 

33 Início ou bandeja 5 

34 Início ou bandeja 6 

35 Início ou bandeja 7 

36 Início ou bandeja 8 

37 Início ou bandeja 9 

38 Detetor Diesel 

39 Contador drenagem 1 

40 Contador drenagem 2 

41 Contador drenagem 3 

42 Contador drenagem 4 

43 Contador drenagem 5 

44 Contador drenagem 6 

45 Contador drenagem 7 

46 Contador drenagem 8 

47 Contador drenagem 9 
 

As funções 1 a 6 correspondem aos contadores 
volumétricos da água de rega. 

 

No "Tempo máximo entre impulsos" há que digi-
tar o valor em segundos do tempo que demora entre 
dois impulsos com o caudal de trabalho mais baixo. 
Com isso deteta-se que não há caudal de rega. Como 
exemplo calculamos o tempo para um caudal de 2 
m3/h e contador de 100 litros: 
 

2000 L/h   3600 = 0,5555 L/seg. 

100  0,5555 = 180 segundos. 
 

O valor que tem cada impulso emitido pelo con-
tador corresponde a litros. 

Se o contador de caudal for um modelo eletróni-
co com saída por frequência, responde-se afirmativa-
mente à pergunta “Trabalha por frequência”. Com 
este tipo de contador deve-se programar os “ciclos 
por 1 litro” que emite por cada litro que passa pela 
tubagem. 
 

***  Parâmetros entradas digitais  *** 

 
Função:  01   Contador de rega 1 
Entrada: 00000016 
 

Tempo máximo entre impulsos:  200" 
Valor do impulso: 0100 L 
Atraso ao iniciar:  000" 
 
Trabalha por frequência: NÃO 

 

Fun. -       Fun. + 
 

O "Atraso ao iniciar" corresponde ao Tempo que 
ao começar a regar, um contador temporizará para 
não detetar anomalia de caudal. 
 

O contador de rega nº 1 tem a particularidade de 
poder ligar um contador de impulsos a uma entrada 
digital ou a um contador com saída 4-20 mA para ligar 
a uma entrada de sensores, neste último caso usar a 
Função 11 de Parâmetros Sensores, no apartado 6.5. 
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Os valores para os contadores de fertilizantes 
são os seguintes: 
 

***  Parâmetros entradas digitais  *** 
 

Função:  7   Contador de fert. 1CE / 8u. 
Entrada: 00000002 
 

Tempo máximo entre impulsos:  200" 
Valor do impulso: 0100 cl 
 

Trabalha por frequência:  NÃO 
 

Fun. -       Fun. + 
 

A unidade de medida do valor do impulso é em 
"centilitros" (100 centilitros = 1 litro) 
 

Se o contador de caudal é um modelo eletrónico 
com saída por frequência, responde-se afirmativa-
mente à pergunta “Trabalha por frequência”. Com 
este tipo de contador há que entrar os “ciclos por 1 
ml” que emite por cada mililitro que passa pela inje-
ção de fertilizante. 

Deve-se ter em conta que o primeiro contador do 
fertilizante por condutividade (CE) pode ser o oitavo 
ao trabalhar por unidades (u.), tudo depende do nú-
mero de fertilizantes atribuídos a cada tipo. 
 

Para o resto das entradas há um valor comum 
que é o "Atraso na deteção: 000". Com esta tempori-
zação asseguramos um tempo no qual se tem que 
manter a entrada ligada para realizar a sua função. 
 

A função 20 de “Alarme intrusão” trabalha com 
um contato normalmente fechado, uma vez aberto há 
um registo e pode enviar uma mensagem SMS, em 
caso de dispor da Opção. 
 

A Função 21 de "Avaria geral" necessita que haja 
alguma saída geral de motor a funcionar para se po-
der atuar. 
 

Para as funções de "Paragem" 23 a 28, pode-se 
configurar de três formas distintas a atuação da en-
trada, além disso, no apartado de "Parâmetros seto-
res" configura-se em cada setor de rega que entradas 
de paragem usarão. 

 

A "Temporal" anulará a rega do setor o grupo de 
setores para passar ao seguinte da sequência de 
rega. Se o programa volta a se iniciar, tentará sistema-
ticamente voltar a regar os setores anteriormente afe-
tados pela entrada. 

Com "Condicional" a rega do setor ou grupo de 
setores fica parada e aprazado enquanto persista a 
entrada ligada, ao deixar de atuar a entrada continua 
a rega no mesmo ponto onde se Paragem. 

Em "Definitivo" todos os setores atribuídos à en-
trada deixarão de atuar definitivamente. Para finalizar 
a paragem, entrar em "Função - Manual". 

 

Nas funções de “Paragem” permite-se introduzir 
um texto explicativo para cada uma, máximo de 13 

carateres. Para modificar o texto deve-se colocar o 
cursor à direita do código da entrada. Uma vez dentro 
do texto com a tela direita/esquerda desloca-se o 
cursor, as teclas acima/abaixo modificam o carater e 
para terminar, dar tecla “Entrar”. 

 

Se num programa de rega há um grupo de seto-
res regando e se ativa uma entrada de "Paragem", 
deixará de regar todo o grupo, embora nem todos 
estejam atribuídos à entrada. 

 

***  Parâmetros entradas digitais  *** 
 

Função:  23    Paragem 1 
Entrada: 00000001    TEXTO 
 

Atraso na deteção:  200" 
Tipo de paragem:  0 

(1) Temporal 
(2) Condicional 
(3) Definitiva 

    Marcar anomalia:  NÃO 
 

Fun. -       Fun. + 
 

Para as funções 29 a 37 de "Início ou bandeja" 
perguntará por "Parar sem entrada": ao responder 
com NÃO, a entrada só inicia a rega de um programa; 
com SIM, além de o iniciar para-o ao desligar o conta-
to na entrada. 

A Função de "Detetor Diesel" usa-se para adiar a 
rega e a fertilização enquanto não tenha arrancado 
um motor diesel ou grupo eletrogéneo. Para isso ligar 
um detetor à entrada (pressóstato de óleo ou carga 
de bateria) que feche o contato ao estar o motor a 
funcionar. 

Para medir a drenagem realizada por meio de um 
contador de impulsos usa-se a Função digital de 
“Contador drenagem”, como valor pergunta os milili-
tros a que corresponde um impulso. Para usar esta 
Função é necessário ligar o contador a um “módulo 
de expansão”. 

 
 

6.5. PARÂMETROS ENTRADAS SENSORES 

Cada entrada de sensor pode ser configurada 
para ligar diferentes tipos de sensores, referenciados 
na seguinte tabela de funções: 
 

Fun-
ção 

Descrição 
Relação entrada / leitura 

Mín.-máx. / mín.-máx. 

1 CE de regulação 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

2 CE de segurança 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

3 CE de entrada 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

4 pH de regulação 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

5 pH de segurança 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

6 Radiação 0800 - 4000 / 0 - 2000 W/m2 

7 Temperatura 2632 - 3532 / -10.0  +80.0°C 

8 Humidade relativa 0800 - 4000 / 0 - 100 %HR 

9 Temperatura água 2632 - 3532 / -10.0  +80.0°C 

10 Pressão (bar) 0800 - 4000 / 00.0 - 10.0 bar 

11 Caudal rega 0800 - 4000 / 0.0-200.0m3/h 
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12 Sensores de Início 
-1: Humidade do chão 
-2: Conteúdo de água 
-3: Temperatura 
-4: Humidade relativa. 
-5: Unidades 

0800 – 4000  / 
0.0 – 120 cbar 
0 – 99 % 
-10.0  +80.0 °C 
0 – 100 %HR 
0 - 9999 

13 

14 

15 

16 

17 

18 CE bandeja 1 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

19 CE bandeja 2 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

20 CE bandeja 3 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

21 CE bandeja 4 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

22 CE bandeja 5 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

23 CE bandeja 6 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

24 CE bandeja 7 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

25 CE bandeja 8 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

26 CE bandeja 9 0800 - 4000 / 00.0 - 20.0 mS 

27 pH bandeja 1 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

28 pH bandeja 2  0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

29 pH bandeja 3 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

30 pH bandeja 4 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

31 pH bandeja 5 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

32 pH bandeja 6  0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

33 pH bandeja 7 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

34 pH bandeja 8 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

35 pH bandeja 9 0800 - 4000 / 00.0 - 14.0 pH 

36 Nível bandeja 1  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

37 Nível bandeja 2  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

38 Nível bandeja 3  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

39 Nível bandeja 4  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

40 Nível bandeja 5 4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

41 Nível bandeja 6  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

42 Nível bandeja 7  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

43 Nível bandeja 8  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

44 Nível bandeja 9  4000 - 0800 / 0 - 180 mm 

45 Drenagem bandeja 1 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

46 Drenagem bandeja 2 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

47 Drenagem bandeja 3 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

48 Drenagem bandeja 4 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

49 Drenagem bandeja 5 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

50 Drenagem bandeja 6 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

51 Drenagem bandeja 7 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

52 Drenagem bandeja 8 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 

53 Drenagem bandeja 9 4000 - 0800 / 0 - 750 ml 
 

Para cada Função pergunta o número de entrada 
(ver apartado 4.5. para sua codificação) e a relação 
entrada / leitura, com os valores mínimo e máximo de 
voltagem em milivolts e das unidades de leitura para 
mostrar o valor. 

Para tarar o sensor quando a sua leitura é supe-
rior à real, diminuir o valor de "Tara" por debaixo de 
100, e aumentá-lo quando a leitura é inferior. 

 

***  Parâmetros entradas sensores  *** 
 

Função:  01    CE de regulação 
Entrada: 00000008 
 

Relação entrada /leitura: 
Entrada:  mínima:  0800 
                máxima: 4000 
Leitura: mínima:  00.0  mS 

                    máxima: 20.0  mS 
Tara  (100=0): 099 

 

Ent. -       Ent. + 

Nas funções de Início 12 a 17 pergunta junto ao 
número de Função o tipo de sensor de Início que tem 
ligado. A relação de sensores é: 

1 = Humidade do chão (cbar) 

2 = Conteúdo de água (%) 

3 = Temperatura (°C) 

4 = Humidade relativa (%HR) 

5 = Unidades 
 

Com a pergunta de “Ação (1= subir, 0= baixar)” 
determina-se se o programa se inicia ao subir ou ao 
baixar o sensor da referência. 

 

Nas instalações com sensores há que ter em 
conta os seguintes pontos: 

 Usar cabo blindado para a ligação dos sensores. 

 Afastar os cabos das linhas de potência. 

 Evitar ultrapassar os limites de tensão das entra-
das. 

 A tensão gerada pelos sensores com saídas 4-20 
mA nos módulos de expansão (150 Ω) é de 600 a 
3000 mV. 

 A tensão gerada pelos sensores com saídas 4-20 
mA nos módulos rádio (100 Ω) é de 400 a 2000 
mV. 

 
 

6.6. PARÂMETROS FERTILIZANTES 

Dos possíveis 8 fertilizantes, há que configurar o 
número deles que trabalham por condutividade (CE), 
e por unidades de tempo ou volume. 

A fertilização por unidades define estas no apar-
tado 6.2. 

Se num programa há mais de um fertilizante por 
unidades, aplicam-se em paralelo. 

As unidades de fertilizante aplicam-se seguidas 
ou proporcionalmente às unidades de rega; para isso 
responder SIM à pergunta de fertilização proporcional 
"Com fert. prop.: SIM". 

A regulação do fertilizante por condutividade na 
água da rega pode realizar-se programando um valor 
de CE sem levar em conta a condutividade da água 
de entrada, ou em caso de a levar em conta progra-
mar um valor que aumentará por cima do que tem na 
entrada. Para isso, responder afirmativamente à per-
gunta "Regular CE água de entrada: SI", e assim que 
consegue-se injetar sempre os mesmos sais (CE) 
embora se alter a CE da água de entrada da rega. 

Existem 2 saídas de injeção de ácido; a segunda 
saída pode-se parametrizar para injetar uma base. Em 
cada programa de rega pode-se escolher o ácido 1 
ou bem o ácido 2/base. 
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***  Parâmetros fertilizantes  *** 
 

Número de fert. por CE: ………  6 
Número de fert. por unidades:   2 

           com fert. prop.: ………..  SI 
Regular CE água entrada: … NÃO 
O ácido 2 é uma base: ……….  SIM 
Ciclo de modulação impulsos:  2.0" 
Atraso inicial auto-ajuste: ……. 008" 
Reação  CE: ………………….  1 
Reação  pH: ………………….  1 
Atraso anomalia 100% CE: …  120" 
Atraso anomalia 100% pH: …  080" 
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O "Ciclo de modulação impulsos" é o tempo em 
segundos em que se repetem os ciclos de injeção de 
fertilizante e ácido. O tempo mínimo permitido é de 
1,5 segundos. 

 

Para cada setor memoriza uns tantos por cento 
(%) de injeção com que terminou a última rega (Auto 
ajuste); ao começar uma nova rega toma como ponto 
de partida este valor de auto-ajuste para o aplicar à 
injeção. Ao regar o primeiro grupo de um programa 
tem em conta a temporização "Atraso inicial auto-
ajuste", com a qual se consegue manter uma injeção 
constante durante os segundos programados sem 
afetar as variações do sensor de CE. 

 

Os valores de "Reação" para CE e pH têm a Fun-
ção de atrasar as mudanças da relação de saída para 
a injeção: com o valor "0" as alterações são imediatas, 
com "1" a saída há uma aproximação cada segundo 
para chegar ao novo valor que se tenha calculado, 
com 2 fá-lo cada dois segundos, etc. O valor standard 
é 1 e se aconselha não o ultrapassar 4. Vejamos um 
exemplo para passar de uma injeção de 25 % a 30 %, 
com diferentes valores de reação: 

 

Valor 
Calculado  

25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Reação 0 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Reação 1 25% 27% 28% 29% 30% 30% 30% 

Reação 2 25% 25% 27% 27% 28% 28% 29% 

  Valor em saída cada segundo  
 

O facto de injetar constantemente a 100% pode-
se considerar uma anomalia que pare a injeção; para 
isso programar os segundos considerados necessá-
rios na pergunta "Atraso anomalia 100%", quer em CE 
quer em pH. Para não o levar em conta deixar o valor 
a 0. 
 

Ligar sensores de CE e pH de segurança serve 
para controlar os possíveis erros dos sensores princi-
pais ou de regulação. No valor "Margem segurança 
sensor" entrar o valor máximo permitido de desvio 
entre o sensor de regulação e o de segurança; uma 
vez ultrapassado a margem, espera-se que se mante-

nha fora da margem o tempo programado em "Atraso 
na deteção", para emitir um alarme temporal. 

 

Um "Alarme temporal" é aquele que ao se produ-
zir regista a anomalia e deixa de aplicar fertilizante o 
ácido no setor de rega que está em curso e o volta a 
tentar no setor seguinte. O número de tentativas per-
mitidas marcam-se em "Alarmes temporais no CE","… 
no pH", "… pH baixo", uma vez igualadas as tentativas 
entraram em Alarme definitivo, parando ou não a rega 
em Função de como esteja configurado no apartado 
de configuração de instalador. Os elementos que 
produzem Alarme temporal são: 

 Injeção ao 100% de CE e pH. 

 Margem de erro em sensor de regulação CE e 
pH. 

 Margem de erro entre sensor principal e sensor 
de segurança. 

 

Os elementos ou condições que produzem um 
alarme definitivo são: 

 Cumprir o nº de tentativas de alarme temporal. 

 Não cumprir com as proporções dos fertilizantes 
aplicados por CE. 

 Um contador de fertilizante não dá impulsos. 
 

Para finalizar um alarme temporal ou definitivo 
aceder a "Função - Manual". 

Ao responder com SIM à pergunta "Parar rega 
por pH baixo" e chegar a definitivo o alarme temporal, 
baixa de pH, efetua uma paragem geral da rega até a 
desativar na "Função - Manual". 

Para manter ativada a saída "Geral de fertilizante 
em pós-rega", responder SIM a esta pergunta. 

As duas últimas perguntas estão relacionadas 
com a pré-agitação dos tanques de fertilizante, res-
pondendo com SIM a "Pré-agitação em pré rega" co-
meça a rega e a pré-agitação à vez, respondendo 
com NÃO, esta realiza-se antes de começar a rega, 
sempre que o fertilizante tenha mais tempo que o de 
paragem do marcado na pergunta "Minutos sem ferti-
lizar para pré agitação". 
 

***  Parâmetros fertilizantes  *** 
 

Margem segurança sensor CE: 0.0 mS 
Atraso na deteção: ……….  000 " 
Margem segurança sensor pH: 0.0 pH 
Atraso na deteção: ……….  000 " 
Alarmes temporais em CE: .…..   2 
Alarmes temporais em pH: ……  2 
Alarmes temporais pH baixo: ....   1 
Parar rega por pH baixo: ……….  NÃO 
Geral fert. em pós-rega: …….   NÃO 
Pré-agitação em pré-rega: ……...  SIM 
Min. sem ferti. para pré-agitar: …..  005 
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Cada fertilizante pode ter o seu agitador atribuí-
do. No seguinte monitor configuramos os valores em 
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segundos de pré-agitação, agitação marcha e agita-
ção de paragem, independentes para cada agitador. 

Por meio dos valores de "Marcha" y "Paragem" 
pode-se fazer uma agitação intermitente dando se-
gundos à duas, fazer uma agitação seguida dando 
um tempo só em funcionamento e não agitar deixan-
do-os a 0. 

 

***  Parâmetros fertilizantes  *** 

Agitadores de fertilizante 
 

1-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
2-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
3-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
4-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
5-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
6-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
7-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
8-Preagi:000" Marcha:000" Para.:000" 
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Para poder compensar as diferenças de densi-
dade que têm os distintos fertilizantes líquidos e evitar 
erros na injeção quando estamos a fertilizar por CE, 
podemos configurar valores de compensação no 
seguinte monitor. 
 

***  Parâmetros fertilizantes  *** 

Densidade do fertilizante 
 
Fertilizante 1:  1.08 
Fertilizante 2:  1.00 
Fertilizante 3:  1.20 
Fertilizante 4:  0.97 
Compensação automática: SIM 
 Valor: 0.05 
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O valor que se digita no monitor multiplica-se pe-
la % de injeção e para aumentar ou diminuir a injeção 
deve-se subir ou baixar o valor de 1.00 respetivamen-
te. 

Se se quer uma compensação automática do er-
ro de injeção, responder afirmativamente e entrar o 
valor de compensação, o qual servirá para aumentar 
ou diminuir em intervalos de um minuto o valor de 
densidade, para efetuar a compensação deve deixar 
que transcorram três minutos de injeção de fertilizan-
te, pelo menos com um acumulado de um litro e que 
não cumpra a relação programada entre os fertilizan-
tes. A compensação realiza-se entre os limites de 0.70 
e 1.30. 

É necessário instalar contadores volumétricos 
nos fertilizantes para poder calcular o erro de injeção. 
 
 
 
 

6.7. PARÂMETROS FILTROS 

O controlo realiza-se para uma só sequência de 
filtros, sem limite no número deles. 

A cifra de "Número de filtros" é só informativa 
neste monitor já que depende da configuração feita 
em "Parâmetros - Saídas gerais". 

Dá-se a possibilidade de usar três tempos dife-
rentes de lavagem de filtros, podendo ter cada um 
atribuído um agrupamento de filtros. 

O tempo de pausa entre filtros são os segundos 
que tardam entre o fecho de um filtro e a abertura do 
seguinte. A limpeza começa com uma pausa entre 
filtros. 
 

***  Parâmetros filtros  *** 

Número de filtros:  012 
 

Tempo de limpeza  --  grupo de filtros 
 090"   --  de   001  a   001 
 070"   --  de   002  a   008 
 030"   --  de   009  a   012 

 

Tempo de pausa entre filtros:   00" 
 

    Pág. +  
 

Com a pergunta "Limpar no início de programa" 
consegue-se, respondendo "SIM", realizar as limpezas 
antes de começar a rega de um programa, sempre e 
quando haja uma necessidade prévia de limpeza. 
Embora a demanda comece quando se realiza uma 
rega, espera-se que esta termine e inicie outro pro-
grama, cujos setores devem ter um geral atribuído 
que coincida com as gerais atribuídas aos filtros. 
 

Se a limpeza se realiza durante a rega, existe a 
possibilidades de parar os setores com a pergunta 
"Parar setores ao limpar"; quando termine a limpeza, 
recomeçará no mesmo ponto em que parou. 
 

Com o valor "Número máximo de limpezas se-
guidas" controla-se a repetição da limpeza por uma 
demanda permanente. Ao terminar uma limpeza deve-
se ter em conta durante cinco minutos o Início de uma 
nova limpeza; ao igualar o número programado pro-
duz-se uma anomalia de filtros sem controlo e deixaria 
definitivamente de limpar, enquanto não se anule a 
incidência na "Função - Manual". 
 

A limpeza dos filtros pode-se demandar por um 
pressóstato diferencial e/ou por uma quantidade de 
tempo de uso ou uma quantidade de volume passan-
do pelos filtros. No valor de "Unidades entre limpezas" 
devem entrar as unidades de tempo (minutos, segun-
dos) ou de volume (m3, L) para marcar a cadência 
com que se limpam os filtros. O valor aqui atribuído 
depende da unidade do valor programado no aparta-
do 6.2. (“Parâmetros - Caudal - Unidades de rega”). 
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***  Parâmetros filtros  *** 

 

Limpar no início de programa: NÃO 
 

Parar setores ao limpar: ……. SIM 
 

N. max. de limpezas seguidas: 2 
 

Unidades entre limpezas: ……  00000 
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Ao controle da limpeza de filtros identifica-se com 
que Gerais e Contadores Trabalhará. 

Se o controle de unidades entre limpezas se rea-
liza por tempo, acumulará quando alguma das gerais 
esteja ativada; em troca, por volume tem-se de levar 
em conta os contadores atribuídos. 

Ao se realizar uma limpeza antes de iniciar um 
programa ou se param os setores ao limpá-los e se 
ativam só as gerais atribuídas aos filtros; caso não se 
parem os setores, as gerais ativam-se segundo os 
setores. Quando se realiza a limpeza de filtros não se 
tem em conta as entradas de Paragem. 
 

***  Parâmetros filtros  *** 
 

Atribuir a saídas gerais: 
Geral 1: SIM          Geral 2:  NÃO 
Geral 3: NÃO         Geral 4:  NÃO 
Geral 5: SIM          Geral 6:  NÃO 
 

Atribuir a contadores de rega: 
Contador 1:  SIM          Contador 2:  SIM 
Contador 3:  SIM          Contador 4:  SIM 
Contador 5:  SIM          Contador 6:  NÃO 
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6.8. PARÂMETROS MISTURA 

A opção de mistura de águas permite, por meio 
de uma ou duas válvulas motorizadas, a mistura de 
duas águas de diferente salinidade. Para isso deve-se 
configurar o tempo em segundos que demora em 
abrir a motorização, porque a regulação da mesma se 
realiza sobre a base do tempo. as válvulas motoriza-
das devem ter um tempo de abertura superior a 100 
segundos para alcançar a precisão de 1%. 

Para evitar um movimento continuado da motori-
zação, pode-se fixar um movimento mínimo, com o 
qual se consegue que se desde a posição real à cal-
culada não chega ao % mínimo, não há informação 
de mover. 

A abertura mínima desejada é a posição da que 
não baixa quando se faz a mistura. 

Ao efetuar o controle da mistura tenta-se poupar 
mais da válvula marcada. 
 

***  Parâmetros mistura  *** 

 

Tempo de abertura válvula 1:   000" 
Movimento mínimo válvula 1:   00 % 
Abertura mín. desejada v.1:   00 % 
 

Tempo de abertura válvula 2:   000" 
Movimento mínimo válvula 2:   00 % 
Abertura mín. desejada v.2:   00 % 
 

Poupar mais da válvula: …….  1 
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Com o “Atraso na regulação” fixa-se um tempo 

durante o qual se aplica a % de abertura usada na 
última rega dos programas; passados os segundos 
regulam segundo o sensor de CE de entrada. Quando 
haja um tempo de atraso e um programa inicia uma 
rega, não ativará nem a rega nem o fertilizante en-
quanto as motorizações da mistura não cheguem à 
posição que lhes corresponda. 
 

***  Parâmetros mistura  *** 

 
Atraso na regulação: ……….  000" 
Margem permissividade: ……….  0.0 mS 
 
Margem do alarme alto: ……….  0.0 mS 
Margem do alarme baixo: ………  0.0 mS 
Atraso na deteção alarme: ..  000" 
Parar rega por alarme: ……….   NO 
 
Tempo de auto-ajuste: ……….….  00” 
Deixar as válvulas abertas: ….…. NO 
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Com a "Margem de permissividade" consegue-se 

que enquanto o sensor de CE não vai além da mar-
gem entrada com relação à referência de mistura, não 
regula as motorizações. O limite é 0,5 mS. 
 

Podem-se fixar umas "Margens de alarme alto e 
baixo" que se aumentam e retiram com a referência 
de mistura do programa, para comparar com o valor 
do sensor de entrada. Quando o sensor supere as 
margens de Alarme deve-se levar em conta a tempo-
rização de "Atraso na deteção de alarme", para regis-
tar uma anomalia e parar a rega em curso do progra-
ma que realiza a mistura, segundo a resposta dada a 
"Parar rega por Alarme". 

A água de menos CE regula-se com a motoriza-
ção 1 e a água de mais CE com a motorização 2. 

O “Tempo de auto ajuste” é o tempo de espera 
entre dois movimentos. 

Ao finalizar a rega pode-se deixar as válvulas a-
bertas ou fechadas. 
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6.9. PARÂMETROS PROGRAMAS 

Os Agrónic 7000 contem 24 programas de rega 
independentes, configurando-se vários nos seguintes 
monitores. 

Para aceder a um programa digitar o seu número 
ou escolher entre as teclas F1 (Prog.+) ou F2 (Prog.-). 
 

Cada um dos programas pode-se definir com um 
"Nome do programa" a explicar a sua função; no 
momento de entrar valores de rega ou da sua consul-
ta, aparece este texto. Para entrar um texto, primeiro 
tocar na seta à direita e em seguida com as setas 
acima, abaixo muda a letra, com a tecla NÃO, apaga-
se. Para alterar entre números, letras y símbolos tocar 
em “1” para maiúsculas, “2” minúsculas, “3” números 
e “4” símbolos. Tocar em “Entrar” para finalizar. O 
número máximo de carateres é 14. 
 

Com "Grupo / Prioridade" permite-se que dois 
programas de diferentes grupos se possam regar à 
vez, não podendo fazê-lo se são do mesmo grupo. 

Dentro de cada grupo atribui-se a prioridade, 
que vai do 1 (maior prioridade) ao 9 (menor). Quando 
as regas de dois programas do mesmo grupo coinci-
dem, ativa-se o que tenha maior prioridade. Se dois 
programas de diferente grupo coincidem em que 
ambos querem aplicar fertilizante por CE ou o mesmo 
fertilizante por unidades, atrasa-se o último a entrar. 
 

Ao se iniciar a rega de um programa pode-se 
realizar uma ou várias "Ativações" da sequência de 
rega, sendo o máximo de 99, o tempo entre o início 
de uma ativação e o início da seguinte programa-se 
no valor de "Frequência", este tempo pode modificar-
se automaticamente por um condicionante de radia-
ção ou de drenagem. Com uma só ativação deixar o 
valor de frequência a 0. 

Se o inicio da rega de um programa se realiza 
por "Função - Manual", ou o programa é sequencial 
de outro, ou há entrado em rega de segurança, efetu-
ará uma só ativação. 
 

A cada programa pode-se configurar trabalhar 
"Por dias de pausa" ou bem por "Dias da semana". 
Em "Função - Programas" configuram-se os dias em 
Função do selecionado. 
 

Com o "Horário ativo" fixa-se uma franja horária 
na qual se permite o início de regas por condicionan-
tes (Nível, radiação, etc.). A Paragem destes progra-
mas realiza-se quando termina o Tempo de rega, não 
para quando saia do horário ativo. Os inícios horários 
e os manuais não se vêm afetados pelo horário ativo. 

 

O "Período ativo" limita a funcionalidade do pro-
grama às datas marcadas. 

 

Cada programa de rega tem 32 possíveis setores 
de rega; com o valor de "Agrupar setores" configura-
se como se agrupam na sequência de rega: com "01" 
atuam um após outro, com "02" agrupados de dois 
em dois, etc. Embora os setores de um grupo tenham 
unidades de rega diferentes sempre espera que ter-

mine o último do grupo para passar ao seguinte. De 
haver pós-rega, realiza-se sempre no final da mesma 
do grupo com todos os seus setores. 

 

"Sequencial do programa" permite iniciar o pro-
grama ao terminar outro. Isto é útil quando a sequên-
cia de 32 setores de um programa não é suficiente. 
Ao coordenar programas formamos sequências de 
64, 96, etc., setores. Quando um programa é sequen-
cial de outro, toma o fator manual, ou de curva e o de 
condicionantes, caso os tenha havido, do programa 
que começou a sequência. 
 

As "Unidades da rega" que usam os setores de 
cada programa são modificáveis para trabalhar em 
horas e minutos (hh:mm), minutos e segundos (mm' 
ss"), volume (m3, L). Use as teclas “SI” / “NO” para 
modificar. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01 
 

Nome do programa:  ->TEXTO PRO 
Grupo / Prioridade: ……. 1 / 1 
Ativações: ………….  01 
Frequência: ……………  00:00 
Por dias de pausa: ……  NO 
Horário ativo: ………...  00:00  a  00:00 
Período ativo: ………..  00/00  a  00/00 
Agrupar setores: …….  01 
Sequencial do pro.: ….  00 
Unidades da rega: ….  mm' ss" 
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O tempo programado em "Segurança falta de 
início" é o tempo máximo que pode passar entre o 
final de uma rega e o início de outro. 
 

O valor de "Segurança início contínuo" limita o 
início por condicionantes (Nível, radiação, humidade 
solo, etc.) ao não pedir novas regas em um tempo 
inferior ao programado; se se pede antes, adia-se e 
marca um registo de atuação. 
 

Caso se ultrapasse o tempo programado de se-
gurança por falta de Início, começa a realizar regas de 
segurança, repetindo regas com a frequência marca-
da em "Rega de segurança cada". O tempo para 
realizar este controle tem-se em conta desde a finali-
zação de uma rega e dentro do horário ativo. Para 
finalizar uma rega de segurança entrar em "Função - 
Manual" e realizar um início horário ou por um condi-
cionante. 
 

Com "Ácido em pré/pós." Permite-se aplicar ou 
não, ácido na pré rega e/ou na pós-rega. Recordemos 
que em pré e pós-rega não se aplica fertilizante. 
 

Para cada programa define-se que ácido se apli-
cará, para isso responder à pergunta "Ácido 1, ácido 
2". O ácido 2 também pode ser uma base para poder 
neutralizar águas ácidas. 
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As "Margens de Alarme CE e pH" servem para 
detetar uma regulação incorreta da aplicação de áci-
do e fertilizante, entrando em alarme temporal sempre 
que a leitura do sensor de regulação de CE ou o pH 
supere o valor de referência mais a margem positiva, 
ou seja inferior à referência menos a margem negati-
va, e se mantenha durante os segundos programados 
em "Atraso Alarme". Para não ter em conta o alarme, 
deixar o valor de margem ou o de atraso a zero. 
 

Ao estar a Opção de mistura de águas ativada, 
pergunta se o valor de CE desejado em cada progra-
ma. 
 

Igual passa com a Opção de regular a pressão 
de rega com a geral 1, que ao estar ativada pergunta 
o valor de pressão necessário em cada programa. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01 
Segu. falta início: 00:00 
Segu. ini. contínuo: … 00:00 
Rega de segu. cada:  00:00 
Ácido em pre/pos.: .  NÃO / NÃO 
Ácido 1, ácido 2: ….  1 
Margem alarme CE: .. +0.5 mS   -0.5 mS 
Atraso alarme: …… 080" 
Margem alarme pH: ..  +0.4 pH   -0.4 pH 
Atraso alarme: ……  060" 
CE de mistura: ……..  00.0 mS 
Pressão de rega: …..  00.0 bar 
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Cada um dos 24 programas de rega tem 4 possí-
veis condicionantes para iniciar regas, modificar as 
unidades de rega, o valor de CE, as unidades de ferti-
lização e a frequência entre regas. Na seguinte tabela 
estão indicadas as ações que pode realizar cada tipo 
de condicionante: 
 

TIPO DE CONDICIONANTE AÇÃO 

1 
Energia Solar 
 
(Radiação integrada) 

Início 

Rega 

CE 

Uds. fert. 

Frequência 

2 
Nível bandeja 

Contato ou 
milímetros 

Início 

3 

Sensor de Início 
Humidade chão 
Conteúdo água 
Temperatura 
Humidade relativa. 
Unidades 

Início 

4 Drenagem 
Rega ou 

Frequência 

5 Chuva 

Rega 

CE 

Uds. fert. 

6 Temperatura ambiente Início 

7 
Radiação 

(Instantânea) 

Rega 

CE 

Uds. fert. 

Frequência 
 

O condicionante por "Energia solar" atua inte-
grando (acumulado de radiação em relação ao tem-
po) em Wh/m2 ou J/cm2 a radiação solar que recebeu 
a cultura desde o início da anterior rega. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  1 
 

Condicionante tipo:  1  Energia solar 
 

Início de rega: .. SIM 
Fator de rega:  NÃO 
Fator de CE: ..  NÃO 
Fator de fert.: .  NÃO 
Fat. Frequência:  NÃO 
Mínima: ……….  0000 W/m2 
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O valor de "Mínima" corresponde a nível de radi-
ação a partir do qual começa a acumular para integrar 
radiação. Há que escolher a ação que realiza a ener-
gia solar neste condicionante. Outro condicionante 
pode repetir a energia solar com outra ação. Segundo 
a ação escolhida aqui, em "Função - Programas" per-
guntará os valores correspondentes à ação de início, 
modificação de valores de rega, CE, fertilização ou 
frequência entre regas. 

 

O condicionante "Nível bandeja" usa-se para ini-
ciar regas do programa por um nível de contato, se se 
configurou a entrada digital correspondente, ou bem 
por um sensor de nível em milímetros, neste caso em 
"Função - Programas" perguntará a que nível (mm) 
iniciará uma rega. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  4 
 
Condicionante tipo:  2  Nível bandeja 
 
Número de bandeja:  1 
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O condicionante "Sensor de Início" usa-se para 
iniciar regas do programa a um determinado nível de 
humidade do solo, a um conteúdo de água no subs-
trato, a certa temperatura, humidade relativa, etc., 
neste caso em "Função - Programas" perguntará o 
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valor por cima ou debaixo do qual inicia uma rega ou 
uma pulverização. Há que entrar o número dos seis 
possíveis sensores. 

Não situar 2 sensores de humidade do chão ou 
de conteúdo de água a distâncias inferiores a 100 
metros entre eles para evitar possíveis problemas de 
leituras. Isto só sucede quando 2 sensores estão num 
mesmo chão regado. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  1 
 

Condicionante tipo:  3    Sensor início 
 

Sensor número:  1 

Prog. -       Prog. +          Pág. -      Pág. +  
 

O condicionante "Drenagem" usa-se para con-
seguir que a cultura que rega o programa drene uma 
quantidade de água, aqui pergunta pelo número de 
bandeja de drenagem na que se encontram os senso-
res e em "Função - Programas" pergunta a % de dre-
nagem desejada. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  4 
 

Condicionante tipo:  4  Drenagem 
 

Número de bandeja:  1 
 
 
 
 

Prog. -       Prog. +          Pág. -        
 

O condicionante de "Chuva" usa-se normalmente 
para diminuir as unidades de rega e aumentar as de 
fertilizante. Em cada condicionante deve-se indicar a 
ação que realiza e a "Mínima" chuva para levar em 
conta o condicionante. 

 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  1 
 

Condicionante tipo:  5  Chuva 
 

Fator de rega:  SIM 
Fator de CE: ..  NÃO 
Fator de fert.: .  NÃO 
Mínima: ……….  00.0 L/m2 
 

Prog. -       Prog. +          Pág. -      Pág. +  
 

O condicionante por "Temperatura" atua inte-
grando (acumulado de temperatura em relação ao 
tempo) a temperatura em °C*h que tenha recebido 
desde o início da anterior rega, o valor de "mínima" 
corresponde ao valor de temperatura a partir do qual 
começa a acumular para integrar. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  1 
 

Condicionante tipo:  6  Temp. ambiente 
 

Mínima: ………  00.0 °C 
 
 
 
 

Prog. -       Prog. +          Pág. -      Pág. +  
 

O condicionante por "Radiação" atua pela radia-
ção instantânea (W/m2) que recebe a cultura no mo-
mento de por a Funcionar o programa.  

O valor de "Mínima" corresponde ao nível míni-
mo para que entre o condicionante. Segundo a ação 
escolhida aqui, em "Função - Programas" pergunta os 
valores correspondentes à modificação de valores de 
rega, CE, fertilização ou frequência entre regas. 
 

***  Parâmetros programas  *** 

Programa:  01           Condicionante  1 
 

Condicionante tipo: 7 Radiação 
 

Fator de rega:  NÃO 
Fator de CE: ..  NÃO 
Fator de fert.: .  NÃO 
Fat. Frequência: SIM 
Mínima: ……….  0000 W/m2 
 

Prog. -       Prog. +          Pág. -      Pág. +  
 

Exemplo para os condicionantes que atuam por 
Energia solar: 
 

- O equipamento regista o valor da energia solar 
recebida pela cultura desde a anterior rega, 
quando chega a um valor de referência inicia-se 
uma rega, então, o acumulado da integração do 
programa põe-se a 0. 

- A energia solar analisa-se cada segundo. Se o 
sensor de radiação dá um valor de 600 W/m2, o 
programa acumula cada segundo 0.1666 Wh/m2 

(600  3600 segundos); caso se mantenha o valor 
de 600, ao passar uma hora terá acumulado 600 
Wh/m2, às duas horas 1200 Wh/m2, etc. 

- No programa entra-se com um valor de referência 
que, ao chegar o acumulado da integração se o 
supera, inicia a rega. 

- Na "Consulta" do programa mostra o valor acumu-
lado (13.5). 
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6.10. PARÂMETROS SAÍDAS GERAIS 

Neste apartado configuram-se as saídas gerais 
para ativação de motores, válvulas gerais, injectores, 
filtros, alarmes, etc., para atribuir-lhes se é necessário 
um relé e valores afins. 

 

Cada saída geral tem atribuído um número de 
Função, como podemos ver na tabela seguinte: 
 

1 Geral 1 

2 Geral 2 

3 Geral 3 

4 Geral 4 

5 Geral 5 

6 Geral 6 

7 Geral fertilizante 

8 Auxiliar fertilizante 1 CE / 8 u. 

9 Auxiliar fertilizante 2 CE / 7 u. 

10 Auxiliar fertilizante 3 CE / 6 u. 

11 Auxiliar fertilizante 4 CE / 5 u. 

12 Auxiliar fertilizante 5 CE / 4 u. 

13 Auxiliar fertilizante 6 CE / 3 u. 

14 Auxiliar fertilizante 7 CE / 2 u. 

15 Auxiliar fertilizante 8 CE / 1 u. 

16 Auxiliar ácido 1 

17 Auxiliar ácido 2 / base 

18 Agitador 1 

19 Agitador 2 

20 Agitador 3 

21 Agitador 4 

22 Agitador 5 

23 Agitador 6 

24 Agitador 7 

25 Agitador 8 

26 Filtros 

27 Alarme 1 

28 Alarme 2 

29 Alarme 3 

30 Mistura válvula 1 

31 Mistura válvula 2 

32 Vazio drenagem bandeja 1 

33 Vazio drenagem bandeja 2 

34 Vazio drenagem bandeja 3 

35 Vazio drenagem bandeja 4 

36 Vazio drenagem bandeja 5 

37 Vazio drenagem bandeja 6 

38 Vazio drenagem bandeja 7 

39 Vazio drenagem bandeja 8 

40 Vazio drenagem bandeja 9 
 

Em cada "Função" perguntará a atribuição da 
“Saída” de relé, esta codifica-se segundo a explicação 
do apartado 4.5., as duas primeiras cifras correspon-
dem ao número de saída, a terceira e quarta ao nú-
mero de módulo e a quinta cifra ao dispositivo. 

 

A Função "Geral 1" corresponde ao motor ou vál-
vula geral 1. Há que dar-lhe uma "Saída" de relé para 
ativar o elemento externo. Normalmente costuma-se 

dar os últimos relés às saídas gerais e os primeiros 
aos setores de rega. 

 

Os segundos da "Temporização marcha" servem 
para atrasar a entrada da Geral 1. Todo o contrário na 
"Temporização paragem", que mantém a saída ativa-
da durante o tempo marcado ao finalizar a ordem do 
programa de rega. 

 

Com a Opção de Regulação de pressão instala-
da, liga-se a saída Geral 1 junto com a saída 0-10 
Volts ao variador de frequência do motor. Pergunta-se 
o valor de "Reação", com um valor alto de reação 
resulta mais lenta a resposta às alterações do sensor 
de pressão e com um valor baixo será mais rápida. 
Além disso permite um valor de pressão diferente ao 
dos programas de rega para realizar a limpeza, entrar 
em “pressão para filtros”. 

 

Caso tenha um motor diesel ou um grupo eletro-
géneo, o sistema de arranque (Diesel Controle, Agró-
nic Diesel) liga-se a Geral 1. 
 

***  Parâmetros saídas gerais  *** 

Função:  01        Geral  1 
 

Saída:  00000040 
Temp. marcha:  000" 
Temp. paragem:       000" 
Reação: 1 
Pressão para filtros:   03.5 bars 

 

Fun. -       Fun. +  
 

O resto de "Gerais" das seis que controla o Agró-
nic 7000, configuram-se igual que a primeira, mas 
sem o valor de reação. 

As gerais da 1 à 6 atribuem-se aos setores de re-
ga no apartado 6.12., com isso sempre que um pro-
grama de rega ativa um setor, automaticamente fa-
zem-no as gerais (motores) atribuídos. 

 

A "Geral fertilizante" ativará a saída que tenha a-
tribuída sempre que haja ordem de injetar fertilizante 
por CE e fertilizante por unidades ou ácido/base. 
Também o fará se se configurou em "Parâmetros - 
Fertilizantes" ativar no "Pós-rega". 

Para a aplicação de fertilizantes por CE e ácido, 
há as saídas exclusivas sem possibilidade de atribui-
ção (apartado 4.3.4. ligação das saídas); nelas ligam-
se as correspondentes válvulas. Mas, existe a possibi-
lidade de atribuir "Saídas auxiliares" para os 8 fertili-
zantes e os 2 ácidos / base; estas saídas mantêm-se 
ativadas enquanto há ordens de fertilizar do elemento 
concreto. A sua aplicação habitual é a ligação, quan-
do se usam bombas magnéticas. 

Se se trabalha com fertilizantes por unidades de-
vem ligar-se aos seus auxiliares os fertilizantes cor-
respondentes para o seu bom funcionamento. 
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Se um auxiliar não se usa, deixar a sua saída a 0. 
 

Cada fertilizante pode ter a sua "Saída de agita-
dor", e caso seja necessário atribui-se-lhe uma saída. 

Para os "Filtros" há que atribuir a saída do primei-
ro filtro e a saída do último, formando um grupo de 
saídas de menos a mais. Também se pode atribuir um 
geral de filtros. 
 

***  Parâmetros saídas gerais  *** 

Função:  26        Filtros 
 

Saída primeiro filtro: 00000031 
Saída último filtro:  00000038 

 
Geral:............... 00000000 

Fun. -       Fun. +  
 

Há três funções de "Alarme". Cada evento pode-
se configurar para que ative uma ou várias destes 
alarmes. 

 

Cada alarme pode acionar-se intermitentemente, 
dando tempos a "Temporização marcha" e a "Tempo-
rização paragem", ou seguida, dando tempo a marcha 
e 0 em paragem. 

 

Pode-se configurar o estado "Pausa", quando 
não há alarme, da saída de relé; entrar um "1" para 
contato aberto ou um "2" para contato fechado. 

 

***  Parâmetros saídas gerais  *** 

Função:  27       Alarme 1 
 

Saída:  00000080 
Temp. marcha:  000" 
Temp. paragem:       000" 
Pausa (1) aberta / (2) fechada: 1 

 

Fun. -       Fun. +  
 

Para as válvulas motorizadas de "Mistura", há que 
entrar uma saída de relé para abrir e outra saída de 
relé para fechar. A válvula motorizada 1 sempre estará 
ligada à água de menor salinidade. 
 

As saídas de "Vazio de drenagem" para as ban-
dejas 1 a 9, servem para esvaziar automaticamente o 
recipiente de medida da água drenada. 
 

Se não se usar uma saída geral, há que deixar a 
sua atribuição de relé a "0". 

 
 
 
 
 

6.11. PARÂMETROS SETORES 

O Agrónic 7000 pode levar o controlo de até 200 
setores de rega; nos seguintes monitores configuram-
se os valores de todos eles. Pode-se aceder direta-
mente a um setor teclando o seu número. 
 

A atribuição do "Número de relé" efetua-se de 
forma semelhante às saídas gerais: há que dar a cada 
setor o número de relé que ativará, podendo estar na 
base, de ampliações ou módulos. Se é necessário 
pode-se atribuir uma saída “Auxiliar”, neste caso pode 
ser comum a vários setores e ativa-se sempre que 
esteja um dos setores, a sua ativação é imediata sem 
ter em conta temporizações. 
 

Cada setor pode-se atribuir a uma ou mais das 
seis saídas gerais e das seis entradas de Paragem. 
Ao marcar com "SIM" uma geral, ativa-se automatica-
mente quando o faça o setor; de igual forma, quando 
o setor esteja ativado tem-se em conta as entradas de 
Paragem (temporal, condicional ou definitivo) marca-
das com "SIM". 
 

***  Parâmetros setores  *** 

Setor:  200 
Número de relé:    00000024 
Auxiliar: 00000040 
 

Saídas gerais:           Ent. de paragem: 
   Geral 1:  SIM               Paragem 1: NÃO 
   Geral 2:  SIM               Paragem 2: NÃO 
   Geral 3:  NÃO             Paragem 3: SIM 
   Geral 4:  NÃO             Paragem 4: SIM 
   Geral 5:  NÃO             Paragem 5: NÃO 
   Geral 6:  NÃO             Paragem 6: NÃO 
 

Setor -     Setor +                            Pág. +  
 

O valor de "Caudal previsto" corresponde ao vo-
lume teórico do caudal que consumirá o setor ao 
regar; as unidades são em metros cúbicos/hora. Este 
valor é importante já que serve para controlar um erro 
de caudal e para acumular o volume aplicado de rega 
e fertilizantes, proporcionalmente ao caudal dos seto-
res que estejam regando em cada momento [11.1]. 
 

Há que entrar o "Número de contador de rega", 
dos seis possíveis, para poder acumular e programar 
por volume. 
 

A "Temporização golpe de aríete" permite, com 
um valor positivo, alargar a ativação do setor ao finali-
zar as unidades de rega e, em negativo, adiar a sua 
entrada durante o tempo marcado. 
 

Para ajustar independentemente para cada setor 
a injeção de CE e pH, entram os seguintes valores: 
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A "Banda de regulação de CE e pH" usa-a o e-
quipamento para calcular o aumento ou diminuição 
necessário da % de injeção, quando o sensor difere 
do valor de referência dado pelo programa de rega 
que contem o setor. Vemos uns exemplos: 

-  Com uma banda de 2.0, por cada aumento de 
uma décima (0.1 mS) no sensor, a saída de in-

jeção diminuirá um 5 %, 100  20 = 5. 

-  Com uma banda de 5.0, o aumento de 0.1 mS, 

fará diminuir um 2 %, 100  50 = 2. 
 

Com o exemplo anterior vê-se que com uma 
banda maior produz-se uma menor variação na inje-
ção, a qual será de utilidade quando um setor tenha 
oscilações na injeção. 

 

O "Auto ajuste de CE e pH" com a "Temporização 
de auto ajuste CE e pH", usam-se para encontrar o 
valor ótimo de injeção para cada setor o grupo de 
setores. Para isso, o equipamento modifica constan-
temente o valor de auto ajuste, até conseguir que o 
sensor de CE ou pH leia o mesmo valor que tem de 
referência o programa de rega. Quando isto acontece 
o valor da % de saída de injeção e o auto ajuste são 
iguais. Se o valor do sensor não é igual ao de refe-
rência, esperam-se os segundos marcados na tempo-
rização de auto ajuste e aumenta ou diminui 1 % o 
auto ajuste e a saída; isto repete-se cada temporiza-
ção enquanto não se iguala. 

 

Na colocação a ponto do sistema de injeção, 
pode-se entrar com o valor de auto ajuste que se 
julgue necessário para a % da saída de injeção de 
cada um dos setores de rega. 

 

Na Entrada detetor caudal pode-se ligar um sen-
sor digital que indique se passa água por o setor ou 
não. No caso de que o setor esteja aberto e não pas-
se água, ou que esteja fechado e passe água, faz-se 
um registo (Reg.54). 
 

***  Parâmetros setores  *** 

Setor:  001 
Caudal previsto: ………….…    032.50 m3 
Número de contador de rega:  1 
Tempor. golpe de ariete: ……  -012" 
Banda de regulação de CE: .. 2.0 mS 
Banda de regulação de pH: ..  2.0 pH 
Auto-ajuste de CE: ……………  63 % 
Auto-ajuste de pH: ……………  18 % 
Temporização auto-ajuste CE:  05" 
Temporização auto-ajuste pH:  04" 
Entrada detetor caudal: ……. 00000 
 

Setor -     Setor +            Pag -                   

 
 
 
 
 
 

6.12. PARÂMETROS VÁRIOS 

No primeiro monitor pergunta quantos "Cartões 
de ampliação de relés" tem ligados à base do Agrónic 
7000. Entrar com um valor de 0 a 5. 
 

Ao instalar uma "Ampliação de entradas digitais", 
tem de se confirmar aqui para que as levar em conta. 
 

Uma utilidade para facilitar a programação é a 
"Cópia" de programas, curvas e setores. Para isso 
entrar com o número a copiar e o intervalo do grupo 
onde se copiará. Para tornar efetiva a cópia, pressio-
nar na tecla "F1" com a Função de copiar. 

 

***  Parâmetros vários  *** 

Placas de ampliação de relés:  0 
 

Ampliação de entradas digitais: NÃO 
 

Copiar o programa 00  do  00  ao  00 
Copiar a curva 00  da  00  à  00 
Copiar o setor 000  do  000  ao  000 
 

Copiar                                              Pág. +  
 

Permite-se limitar o acesso a diferentes partes da 
programação por meio de três códigos de acesso, um 
para todas as "FUNÇÕES" outro para "PARÂMETROS" 
e outro para a receção de "Mensagens SMS"; para os 
anular deixar os valores a "0000". 

Para modificar um código, tem que entrar o atual 
e em seguida perguntará pelo novo. 
 

***  Parâmetros vários  *** 

 
Password a funções: ..  - - - - 
 
Password a parâmetros:  - - - - 
 
Código de receção de SMS:….  - - - - 
 
 

                         Pág. -  
 

Ao intentar aceder a "Funções" o "Parâmetros" 
pergunta o código: Acede se é o correto ou mostra a 
mensagem de "Código incorreto", caso não seja. 

Para as mensagens SMS, consultar o apartado 
[6.3.1.] 
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7. PROGRAMAS 
 

Cada programa de rega dos 24 existentes tem os 
valores de rega e fertilização de uma cultura. 

Para efetuar a entrada de dados tocar na tecla 
"FUN" (funções) e escolher "PROGRAMAS" deslocan-
do o cursor com as setas e depois tocar em "Entrar". 

 

***  Função  *** 

1. APAGADO 

2. CURVAS 

3. MANUAL 

4. PARÂMETROS 

5. PROGRAMAS 

6. REGISTO 

7. VÁRIOS 

  

 

(Para uma melhor compreensão deste apartado, 
aconselha-se que primeiro se leia detidamente o capí-
tulo “Parâmetros programas” se ainda não se leu.) 

O apartado de "Programas" mostra os seguintes 
monitores para introduzir ou verificar os valores. 

Dependendo de como se configurem em Parâ-
metros os 24 programas existentes, aparem tanto no 
primeiro, segundo e terceiro menu de programas, 
monitores diferentes. Deste modo, no primeiro moni-
tor de programas pusemos dois exemplos diferentes, 
e os dois são primeiros monitores, e aparece um ou 
outro dependendo do configurado em Parâmetros 
programas. 

 
PRIMEIRO MENU DE PROGRAMAS 

Nele introduzem-se as condições de início. O 
número de valores a perguntar depende da configu-
ração do programa feito no apartado "Parâmetros - 
Programas". 

 

Para aceder a um programa, entrar com o seu 
número, ou empregar as teclas "Prog. -" ou "Prog. +". 

 

A primeira pergunta corresponde aos "Dias de 
rega" que realiza o programa, repetindo-se semana 
após semana. Para acrescentar ou retirar um dia tocar 
na tecla que corresponde à marcação do dia. 

 

Uma variante à pergunta anterior que depende 
da configuração de cada um dos programas é traba-
lhar por "Frequência de dias". Com o valor marca-se 
a cadência da rega, com "01" rega-se cada dia, com 
"02" cada dois dias (alternos), etc. Para ver o contador 
dos dias que faltam, aceder a "Consulta - Programas". 

 

Em "Horas de Início" há seis horários para iniciar 
ativações do programa, o formato é de 00:01 a 23:59 
(a hora 00:00 não é válida). 

 

Outras possibilidades de início que dependem da 
configuração dos condicionantes são: 

 

 "Início por energia solar: ……. 1700 Wh/m2": 
atua integrando (acumulado de radiação em rela-
ção ao tempo) em Wh/m2 o J/cm2 a radiação solar 
que recebeu a cultura desde o Início da anterior 
rega. Para consultar o valor aceder a "Consulta - 
Programas". Se antes de chegar a iniciar por radi-
ação faz por outra razão, o valor acumulado põe-
se a 0.  

 

 "Início por nível bandeja: … 112 mm": por 
meio de um sensor de nível de bandeja, começa 
uma rega ao baixar o nível do valor referenciado. 

 

 "Início por sensor: …… 052.5 cbar": com um 
sensor que mede o tensímetro no solo, ou o con-
teúdo de água no substrato, ou a temperatura ou 
humidade ambiente, é possível iniciar uma rega 
ao chegar às unidades o valor referenciado. 

 

 "Início por temperatura: … 093 °C*h": atua in-
tegrando (acumulado de temperatura em relação 
ao tempo) a temperatura em °C*h que recebeu 
desde o Início da anterior rega. 

 

Há que recordar os valores entrados em "Parâ-
metros - Programas" (seção [6.9.]), como "Horário 
ativo", o qual limita aos condicionantes anteriores, o 
"Período ativo" e "Grupo/Prioridade" que limitam 
qualquer início, menos o realizado manualmente. 

 

As unidades de rega dos setores do programa 
podem ser modificadas pelo "Fator manual" ao iniciar 
uma rega. As unidades dos setores aumentam-se 
com um valor positivo do fator manual e se diminuem 
com um valor negativo. Exemplo: um setor com 01:30 
(1 hora, 30 minutos) e um fator manual de -10 %, re-
sulta numa rega efetiva de 01:21. 

 

Outras possibilidades que dependem da configu-
ração dos condicionantes para modificar as unidades 
de rega ou a frequência entre regas são: 

 

 "Fator energia solar: … +15 % 1800 Wh/m2": 
Para modificar as unidades de rega atua inte-
grando (acumulado de radiação solar na relação 
ao tempo) em Wh/m2 ou J/cm2 a energia solar 
que recebeu a cultura desde o início da anterior 
rega. Para consultar o valor, aceder a "Consulta - 
Programas". Ao se iniciar uma rega, modificam-se 
as unidades com o fator entrado, em relação à 
energia acumulada. Por exemplo, com +15 % ca-
da 1800 W e uma energia solar na cultura desde a 
anterior rega de 730 Wh/m2, resultará um aumen-
to real das unidades de rega de uns 6 %. Outra 
possibilidade é a modificação da frequência de a-
tivação de regas pulsadas, cada vez que entra 
uma ativação realiza-se o cálculo para reduzir o 
tempo para a próxima, em relação à energia solar 
acumulada na cultura. 
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Exemplo: 
Horário ativo = 08:00 a 21:00 (13 horas) 
Ativações = 16 
Frequência =01:00 
Sobram ativações que serão anuladas automa-
ticamente ao sair do horário ativo. 
Hora de início = 08:00 
Condicionante = -30% por cada 0800 Wh/m2. 

 

No exemplo anterior realizam-se entre 13 e 16 
regas, reduz-se em cada ativação o tempo para a 
seguinte proporcionalmente a mais radiação re-
cebida. 

 

 "Drenagem: …………… 28 %": ao realizar o 
controlo com bandeja de drenagem, é possível a 
automática aplicação de uma % de drenagem 
constante em cada rega. Ao iniciar uma nova re-
ga, calcular-se a drenagem realizada na anterior 
rega e modificam-se as unidades de rega ou a 
frequência entre ativações para alcançar o pro-
gramado. 

 

 "Fator Chuva: ……… -10 % 02.5 L/m2": nor-
malmente diminuem as unidades de rega com a 
% entrada, em relação à chuva acumulada desde 
o início da anterior rega do programa. Por exem-
plo: com uma chuva de 8 L/m2 e um fator de -10 
% por cada 2,5 L/m2, efetua-se uma diminuição de 
uns 32 % nas unidades de rega dos setores do 
programa. O valor acumulado vê-se em "Consulta 
- Programas". 

 

 "Fator radiação: ……. +15 % 400 W/m2": atua 
pela radiação que tenha no momento de entrar o 
programa em rega, o valor instantâneo do sensor 
subtrai-se do “mínimo”, valor entrado no condici-
onante de “Parâmetros - Programa” [6.10.] O re-
sultado usa-se para calcular o “fator”. Exemplo: 
ao entrar em rega o programa a leitura de radia-
ção é de 782 W/m2, a mínima do condicionante é 
400, 782 - 400 = 382, se o condicionante é +4% 
cada 250 W o resultado será de um incremento 
de 6,1 % nas unidades de rega. 

Outra possibilidade é a modificação da fre-
quência de ativação de regas impulsadas, cada 
vez que entre uma ativação realiza-se o cálculo 
para modificar o tempo para a próxima, em rela-
ção à radiação instantânea. 

 

***  programas  *** 

Programa:  01    PIMENTO 
 
Dias rega: Dom Seg. Ter. Qua. Qui. Set. 
Sáb. 
 
Horas Início:   1 08:15    2 00:00    3 00:00 

4 00:00    5 00:00    6 00:00 
 
Fator manual: ………….  +00 % 
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***  programas  *** 

Programa:  12    MELOA  
 

Frequência de dias:  02 
 

Horas Início:   1 09:30    2 13:08    3 00:00 
4 00:00    5 00:00    6 00:00 

 

Início por nível bandeja: . ..  095 mm 
Início por energia solar: ….  1450 Wh/m2 
Drenagem: ………………….  28 % 
Fator manual: ………….  +00 % 
 

Prog. -       Prog. +                          Pág. +  
 
 

SEGUNDO MONITOR DE PROGRAMAS 
Nela se introduzem as unidades de rega e a pré 

rega dos setores do programa. 
 

O tipo de unidades depende do configurado em 
"Parâmetros - Caudal" ou "Parâmetros - Programas". 
No tempo é em horas e minutos (hh:mm) ou minutos 
e segundos (mm'ss"), e em volume são metros cúbi-
cos (m3) ou litros (L). 
 

Cada setor tem suas unidades de rega e pré rega 
independentes e, dependendo da agrupamento de 
setores configurada em "Parâmetros - Programas", 
são regados um a um, ou em grupos de dois, três, 
etc. Se um setor não tem valor, salta-o. 
 

Quando na sequência dos setores há grupos em 
que os setores têm unidades diferentes, não passarão 
ao seguinte grupo enquanto não tenha terminado o 
setor com mais unidades; além disso, se há pós-rega, 
as que tenham menos unidades de rega, param no 
valor de pós-rega e, quando todos os setores do gru-
po cheguem aos pós-rega, retomam para terminar 
com os pós-rega (final da rega sem fertilizante). 
 

O valor de pré rega serve para aplicar só água ao 
princípio da rega do setor; passadas estas unidades 
começa com o fertilizante. Quando regam os setores 
em grupo, leva-se em conta o valor de pré rega maior. 
 

Os 32 setores que têm cada programa se divi-
dem em 4 monitores, o monitor do primeiro grupo de 
8 setores sempre a mostra, enquanto as outras 3, 
mostram só se tiverem valores. 

 

***  programas  *** 

Programa:  12    MELOA  
 

 Setor        Valor             Pré rega 
  003         09' 40"             00' 25" 
  004         08' 40"             00' 12" 
  007         09' 00"             00' 12" 
  016         09' 20"             00' 12" 
  015         09' 20"             00' 12" 
  000         00' 00"             00' 00" 
  000         00' 00"             00' 00" 
  000         00' 00"             00' 00" 
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Exemplos de um setor com unidades em horas e 
minutos, em metros cúbicos e em litros. 
 

  003         01:40              00:08 
  003         0082 m3         0004 m3 
  003         0830 L            0035 L 

 
 

TERCEIRO MONITOR DE PROGRAMAS 
Nela se introduzem os valores para a regulação 

do ácido (pH), da fertilização por condutividade elétri-
ca (CE) e da fertilização por unidades de tempo ou 
volume. 

 

O valor de "Pós-rega" corresponde às unidades 
do final da rega de um setor ou grupo de setores nas 
que deixa de fertilizar. 

 

A "Referência de pH" é o valor de ácido ou base, 
o qual se manterá na rega do programa. Para não 
injetar, deixar o valor a "0". 

 

A "Referência de CE" é a condutividade elétrica 
que se manterá na água de rega. Injetando com a 
"Proporção entre fertilizantes por CE", a relação 
marcada é uma proporção entre os fertilizantes; 
quando se tenha de aumentar ou diminuir a injeção 
fá-lo aumentando ou diminuindo cada fertilizante, mas 
mantendo sempre a proporção entre eles. Para não 
injetar de um fertilizante, deixar a proporção a 0. 

 

Os "Fertilizantes por unidades" aplicam-se em 
paralelo para cada setor ou grupo de setores, sempre 
ao terminar a pré rega e em unidades de tempo 
(hh:mm, mm'ss") ou volume (L, cl). Para não aplicar 
de um fertilizante, deixar o valor a 0. 

O número de fertilizantes por CE depende dos 
configurados em "Parâmetros - Fertilizantes". 

 

***  programas  *** 

Programa:  01    PIMENTO 
 

Pós-rega:  ………  0134 L 
Referência de pH:  06.7 pH 
Referência de CE:  02.8 mS 
 

Proporção entre fertilizantes por CE: 
     1 030     2 008     3 000    4 025  
 

Fertilizante por unidades: 
 1 0018 L    2 0025 L 
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Outras possibilidades que dependem da configu-
ração dos condicionantes, para modificar a referência 
de CE ou as unidades de fertilizante, são: 

 "Fator CE energia solar: -20% 2500 Wh/m2": 

 "Fator CE radiação: -20 % 500 W/m2": A ener-
gia solar atua integrando em Wh/m2 ou J/cm2 a 
radiação solar que recebeu a cultura desde o Iní-
cio da anterior rega. Para consultar o valor, ace-
der a "Consulta - Programas". Ao se iniciar uma 
rega, modificar a referência de CE com o fator en-

trado, em relação à energia solar. Por exemplo: 
com 20 % cada 2500 W e uma integração real 
desde a anterior rega de 660 Wh/m2, resulta em 
uma diminuição real da referência CE de uns 5%, 
passando de 02.8 a 02.6 mS. Com radiação cal-
cula-se com o valor instantâneo menos a “míni-
ma” [6.10.] em W/m2. 

 "Fator Uds. energia solar:-12% 2500 Wh/m2" 

 "Fator Uds. radiação: ...-10 % 610 W/m2": A 
energia solar atua integrando em Wh/m2 ou J/cm2 
a radiação solar que recebeu a cultura desde o i-
nício da anterior rega. Ao se iniciar uma rega, 
modificam as unidades de fertilizantes com o fator 
entrado, em relação à energia solar. Como exem-
plo, com -23 % cada 2500 W e uma integração 
real desde a anterior rega de 660 Wh/m2 resulta 
em uma diminuição real de um 6 %, passando de 
18 L a 17 L e de 25 L a 24 L. Com radiação calcu-
la-se com o valor instantâneo menos a “mínima” 
[6.10.] em W/m2. 

 "Fator CE chuva: ……   +10 %  02.5 L/m2": em 
culturas no exterior modifica a referência de CE 
com a % entrada, em relação à chuva acumulada 
desde o início da anterior rega do programa. O 
valor acumulado vê-se em "Consulta - Progra-
mas". 

 "Fator Uds. chuva: ……   +10 %  02.5 L/m2": 
modifica as unidades de fertilizante com a % en-
trada, em relação à chuva acumulada desde o iní-
cio da anterior rega do programa. 

 

O fertilizante por unidades pode-se aplicar se-
guindo o proporcional. 

Na aplicação proporcional entram umas unida-
des de rega por umas unidades de fertilizante, as de 
rega dependem das que se tenha configurado em 
“Parâmetros – Caudal” e podem ser em segundos, 
minutos, litros ou m3; as de fertilizante podem ser 
segundos, minutos, centilitros ou litros, sendo estas 
iguais para todos os programas e dependendo do 
configurado em "Parâmetros - Caudal". 

Em caso de possibilidade de unidades diferen-
tes, entre as de rega e as da proporção pode-se por 
exemplo aplicar a rega por tempo e as unidades de 
rega na proporção de fertilizante por volume. 

 

***  programas  *** 

Programa:  08    TOMATE S34 
 

Pós-rega:  ………  0215 L 
Referência de pH:  06.5 pH 
Referência de CE:  03.3 mS 
 

Proporção entre fertilizantes por CE: 
     1 040     2 005     3 010    4 020  
 

Fertilizantes por unidades (reg./fert.): 
     1 001/003    2 001/008 
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Na injeção de fertilizante por CE, a referência de 
CE é um valor absoluto que se manterá constante 
embora possa variar a CE da água de entrada. Quan-
do o valor de CE da água é muito variável, costuma-
se regular em relação à CE da água de entrada, para 
isso, configurar em "Parâmetros - Fertilizantes". 

Em cada programa pergunta em "Referência de 
CE por a entrada", por duas referências de CE para 
dois valores de condutividade da água de entrada. 

 

***  programas  *** 

Programa:  12    MELOA  
 

Pós-rega:  ………  00' 15" 
Referência de pH:  06.6 pH 
 

Proporção entre fertilizantes por CE: 
     1 040     2 005     3 010    4 020  

 

Referência de CE por entrada: 
   Ref.1: 02.2 mS  para entrada  01.2 mS 
   Ref.2: 03.5 mS  para entrada  03.0 mS 
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Gráfico de avaliação da referência na relação à 
CE de entrada com os pontos marcados no monitor 
anterior: 

 
 

No gráfico anterior pode-se ver como a mais CE 
da água de entrada, menos fertilizante injetado. 

A referência que resulta não ultrapassa o valor de 
Ref. 2 nem baixa a da Ref. 1, embora o sensor de 
entrada saia dos pontos marcados. 
 
 

8. CURVAS 
 

Por meio das curvas pode-se modificar, automa-
ticamente ao largo do dia, a frequência entre regas, 
as unidades de rega, a referência de CE e as unida-
des de fertilizante, independentemente em cada pro-
grama. 

 

***  Função  *** 

1. APAGADO 

2. CURVAS 

3. MANUAL 

4. PARÂMETROS 

5. PROGRAMAS 

6. REGISTO 

7. VÁRIOS 

  

Para a entrada de dados, tocar na tecla "FUN" 
(funções) e escolher "CURVAS", deslocando o cursor 
com as setas, e depois tocar em "Entrar". 

 

Os monitores para introduzir ou verificar os valo-
res estão divididos em zonas, na primeira linha indica 
a que programa corresponde a curva. No centro há 
uma zona de gráfico na qual se mostra a toda na lar-
gura as 24 horas do dia e no alto, ±50 % de variação 
dos campos com uma linha central no 0 %. Por baixo 
da gráfica há a entrada de valores dos seis pontos por 
dia de cada campo. 

As teclas de "F1" a "F4" servem para aumentar ou 
diminuir os programas e os campos. 

O primeiro campo corresponde à atribuição de 
horas em cada ponto; no primeiro não se dá valor por 
se assumir que corresponde às 00:00 do dia; no resto 
de pontos introduzir horários superiores ao anterior. 

 

***  curva programa 7  *** 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ponto    1         2         3        4         5         6 
Hora   - - -    08:00  12:00  15:00  19:00  22:00 

Prog. -       Prog. +      Campo -  Campo+ 

 

O segundo campo usa-se para modificar a "Fre-
quência" entre as ativações das regas. 

A modificação das unidades de rega realiza-se 
no terceiro campo. Ao começar uma rega aumenta-se 
ou diminui-se as unidades de rega com a % que cor-
responda ao minuto de entrada. 

 

***  curva programa 7  *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto    1         2          3        4         5        6 
Rega  -06% +05% +14% +22% +12%  -05% 

Prog. -       Prog. +      Campo -  Campo+ 
 

O quarto e quinto campo são para modificar a re-
ferência de CE e as unidades de fertilizante. 

 
 
 
 

CE  5.0 
 

4.0 
 

3.0 
 

2.0 
 

1.0 
Sensor CE 
entrada 

Referência 
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9. APAGADO 
 

Para apagar tocar na tecla "FUN" (funções), esco-
lher "BORRADO", deslocando o cursor com as setas, 
e depois tocar em "Entrar". 

 

No único monitor da Função, permite-se apagar 
os acumulados de todos os setores e o geral. Para 
isso responder "SIM" à pergunta de "Borrar os acu-
mulados". No momento de apagar memoriza-se a 
data e a hora, que se pode visualizar no "Registo - 
Acumulados". 

 

Outra possibilidade é apagar um programa. Para 
isso introduzir o seu número em "programa a borrar" e 
depois entrar com "SIM" em "Apagar um programa". 

Para realizar um apagado de todos os progra-
mas, pode-se fazer desde "Parâmetros - Vários" copi-
ando um programa apagado ao resto. 
 

***  apagado  *** 

 
Apagar os acumulados:  NÃO 
 

Apagar um programa: …  NÃO 
 

Programa a apagar:  00 
 
 

 

 

 
 

10. VÁRIOS 
 

Em Vários, programa-se o contraste e o horário 
de iluminação do monitor, o nível sonoro do teclado, 
a calibração automática de sensores de CE e pH, e a 
modificação do relógio. 

Para aceder, tocar na tecla "FUN" (funções), es-
colher "VÁRIOS", deslocando o cursor com as setas, e 
depois tocar "Entrar". 

 

***  Função  *** 

1. APAGADO 

2. CURVAS 

3. MANUAL 

4. PARÂMETROS 

5. PROGRAMAS 

6. REGISTO 

7. VÁRIOS 

  

 

No primeiro monitor pergunta por "Manter o mo-
nitor apagado das 00:00 até às 00:00": com isso 
consegue-se apagar a lâmpada de iluminação do 
monitor e alargar a sua vida útil. Ao marcar um horário 
como, por exemplo, de 21:00 até às 08:00, apaga o 
monitor das 9 da noite às 8 da manhã. Se dentro do 
horário de apagado se toca em uma tecla qualquer, 
manterá um minuto a iluminação desde a última vez 

que tocou em qualquer tecla. Com os dois valores a 
0, está permanentemente acesa. 

Ao tocar numa tecla do teclado ouve-se um api-
to, cujo nível sonoro se pode ajustar com o valor de 0 
a 9 entrado em "Nível sonoro do teclado": com um 0 
fica desativado. 

O "Contraste do monitor" pode-se ajustar com 
um valor entre 1 e 25, dependendo desde que ângulo 
se visualiza o monitor. O nível médio é 12. Esperar 
uns dez minutos desde que se iluminou o monitor 
para proceder ao ajuste. Desde o monitor de "Consul-
ta - Geral" pode-se também fazer o ajuste tocando nas 
teclas "Esquerda" e "Direita". 
 

***   vários   *** 

Manter monitor apagado das 
21:00 até ás 08:00 

 

Nível sonoro do teclado:   3 
Contraste de monitor: ….  11 
 

Autocalibragem de sensores: ..  NÃO 
 

Alterar data e hora: …  NÃO 
 

 
 

Para realizar a calibragem automática dos senso-
res de CE e pH, responder "SIM" à pergunta "Autoca-
libragem de sensores". 

O monitor de calibragem mostra um menu para 
escolher o sensor a calibrar. Deslocar o cursor com 
as setas e tocar "Entrar". 
 

***  menu de calibragem  *** 

1. Sensor CE de regulação 

2. Sensor CE de segurança 

3. Sensor CE de entrada 

4. Sensor CE de bandeja 

5. Sensor pH de regulação 

6. Sensor pH de segurança 

7. Sensor pH de bandeja 

  
 

Ao escolher um sensor mostra-nos o monitor de 
calibração, com os valores baixos e altos dos padrões 
que usamos para calibrar, o valor de leitura do sen-
sor, a data da última calibração e as teclas para sair 
da calibração e para efetuar a calibração de um valor. 
 

***  calibragem de sensores  *** 
 

Sensor CE de regulação 
 

Valor de calibragem baixo:       00.0 mS 
 

Valor de calibragem alto:        05.0 mS 
 

Leitura:  04.9 mS       Última cal. 18/06 
 

 

   Sair         Calibrar 
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O processo a seguir para efetuar a calibração é o 
seguinte: 

 Começar sempre pelo valor de calibragem baixo. 

 Situar o sensor em líquido padrão. 

 Entrar em "Valor de calibragem baixo" o que re-
almente tem o líquido padrão. 

 Tocar na tecla "F2" de "Calibrar". 

 Mostra durante uns segundos a mensagem de "A 
calibrar". 

 Ao terminar mostra "Sensor calibrado. Por valor 
alto". 

 Situar o sensor no líquido padrão alto, tendo o 
cuidado de o deixar limpo para não misturar lí-
quidos. 

 Tocar na tecla "Entrar" e, em "Valor de calibra-
gem alto", digitar o valor do líquido padrão. 

 Tocar na tecla "F2" para "Calibrar". 

 Mostra durante uns segundos o texto "A cali-
brar". 

 Ao terminar mostra "Sensor calibrado". Tocar na 
tecla "Salir". 

 

Para alterar o relógio interno do Agrónic 7000, há 
que responder com "SIM" à pergunta "Alterar data e  
hora:". 

Por baixo da anterior pergunta situam-se os valo-
res de hora, minuto, segundo, dia, mês, ano e na 
linha inferior, o dia da semana. Modificar o necessário 
e tocar na tecla "Função" ou "Consultar" para atualizar 
os valores do relógio. 
 
 

11. REGISTO 
 

Para aceder aos registos tocar na tecla "FUN" 
(funções), escolher "REGISTO", deslocando o cursor 
com as setas, e depois tocar "Entrar". 

 

No menu de registo escolher uma das cinco op-
ções. 

 

***  registo  *** 

1. Acumulados 

2. Atuações 

3. Anomalias novas 

4. Histórico 

5. Sensores 

  
 
 

11.1. REGISTO DE ACUMULADOS 

O "Registo de acumulados" mostra as unidades 
de água e fertilizantes aplicadas em tempo e volume, 
no geral e de cada setor. 

No primeiro monitor de "Acumulados totais" in-
forma data e hora em que se realizou o último apaga-
do de acumulados, o tempo e volume total de rega e 

o tempo ou volume total de cada fertilizante. Os fertili-
zantes por unidades têm marcado a sua numeração 
com um "u". 
 

Durante a rega, o formato de tempo é horas, mi-
nutos e segundos, e o de volume metros cúbicos com 
três decimais. Em fertilizante, só tem um formato de-
pendendo de haver contador atribuído: em tempo 
mostra horas, minutos e segundos e em volume litros 
com uma decimal. 
 

***  registo de acumulados  *** 

Acumulados totais:        18/06/00  16:54 
 

Rega por Tempo:    000237:38.10 
Rega por volume:    003385.440 m3 
 

Fertilizantes: 
F1: 0000591.5  L       F5:  0000121.2  L 
F2: 0000225.0  L       F1u:000128:24.18 
F3: 0000334.9  L       F2u:000087:75.44 
F4: 0000410.0  L 
 

    
 

Ao tocar na tecla "F4" para aumentar a página, 
passa a mostrar os acumulados de setores. Com "F3" 
diminui o setor. Também pode entrar diretamente o 
número do setor. 
 

***  registo de acumulados  *** 

Setor:  002 
 

Rega:  T 0017:18.43    V 0090.050 m3 
 
Fertilizantes: 
F1: 00122.4  L       F5:  00062.3  L 
F2: 00083.0  L       F1u:0001:28.11 
F3: 00101.9  L       F2u:0003:25.00 
F4: 00210.0  L 
 
 

Pág. -         Pág. +   
 

Os acumulados por volume dos setores que es-
tão regando ao mesmo tempo com o mesmo conta-
dor, realizam-se repartindo o valor de cada impulso 
de contador, segundo o caudal previsto em cada 
setor no apartado de "Parâmetros - Setores". 
 
 

11.2. REGISTO DE ATUAÇÕES 

No "Registo de Atuações" fica guardado um re-
gisto cronológico de tudo o que passou no Agrónic 
7000. 

 

Os registos não se podem apagar nem modificar. 
 

Os valores entrados nas seguintes perguntas u-
sam-se para fazer uma seleção da visualização dos 
registos. 
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Para fazer a seleção, entrar o dia e mês, ver ou 
não as anomalias, os programas, e em seguida tocar 
na tecla "F2" de "Mostrar". 
 

***  registo de atuações  *** 

 
Dia a mostrar:   19 / 06 / 15 
 

Mostrar anomalias:  NÃO 
 

Mostrar programas 
    (0=um  1=todos  2=nenhum):  1 
 
 
 

                  Mostrar   
 

Em cada monitor há possibilidade de mostrar 6 
registos à vez, ao usar as teclas de seta acima e abai-
xo para deslocar e visualizar mais registos. 

 

***  registo de atuações  *** 

-  19/06  18:08    Programa 01 
Final da rega 

-  19/06  18:15    Programa 05 
Valores drenagem: 26% 03.2mS 06.8pH 

-  19/06  18:15    Programa 05 
Início de rega 

-  19/06  18:23    Programa 05 
Paragem Condicional entrada 3  NÍVEL 

-  19/06  18:30    Programa 02 
Início de rega 

-  19/06  18:35     
Paragem sistema (STOP) 

   Sair     Mais info.   
 

Cada registo tem a data e a hora em que aconte-
ceu e um texto descritivo. Há registos dos quais não é 
suficiente a descrição e, nestes, mostra-se com a 
tecla "F2" "Mais informação"; ao toca-la, muda o mo-
nitor com o resto de informação. 

 

***  registo de atuações  *** 

-  19/06  18:15   Programa 05 
 

Funciona por horário 
 

   Fator total rega: +12% 
   Fator total CE: -03% 
   Fator total Fert: +00% 
   Fator total freq: +00% 
 

   Fator manual rega: +04% 
 

   Sair      

 

Para finalizar a visualização do registo de atua-
ções tocar "F1 Sair", "FUN" ou "CON". 

 

Na seguinte tabela está a descrição com todos 
os possíveis registos: 

 

01 Corte elétrico 

02 Erro comunicação e/s 

03 Alarme intrusão. 

04 Erro nível fertilizante 

05 Erro nível ácido 

06 Erro de caudal 

07 Erro contador fertilizante 

08 Avaria geral 

09 Alarme CE 

10 Alarme pH 

11 Alarme CE bandeja 

12 Alarme pH bandeja 

13 Alarme drenagem bandeja 

14 Apagado 

15 Paragem Sistema (STOP) 

16 Fora de serviço 

17 Início limpeza de filtros 

18 Limpeza de filtros sem controlo 

19 Paragem condicional 

20 Paragem temporal 

21 Paragem definitiva 

22 Alarme CE em mistura 

23 Não regula mistura 

24 Erro proporção CE 

25 Erro em fertilização proporcional 

26 Sobra fertilizante 1 

27 Sobra fertilizante 2 

28 Entra em rega de segurança 

29 Entra pré-agitação 

30 Não inicia por ausência de valores 

31 Programa fora de serviço 

32 Início de valores de rega 1 

33 Início de valores de rega 2 

34 Entra em curso 

35 Adiado 

36 Rega anulada por fora de serviço 

37 Rega anulada 

38 Fim de ativação por entrada de início ou bandeja 

39 Valores da drenagem 

40 Paragem manual 

41 Final da rega 

42 Recebido comando SMS 

43 Superado limite SMS diários 

44 Agrónic Monocable: erro de comunicação 

45 Agrónic Monocable: recomeça comunicação 

46 Agrónic Rádio: erro de comunicação 

47 Agrónic Rádio: recomeça comunicação 

48 Agrónic Rádio: suspender 

49 Agrónic Rádio: colisão 

50 Agrónic Rádio: Nível de pilha baixo 

51 Módulo de Expansão: comunicação 

52 Modem GPRS: comunicação 

53 Comunicação PC 

54 Detetor de caudal do setor 
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- N01. Corte elétrico. 
Produziu-se um corte elétrico superior a 1 minuto 

e inferior a 24 horas. 
 

- N02. Erro comunicação e/s. 
Produziu-se um erro nas entradas e saídas do 

equipamento. Se se repete muito o registo tem que se 
enviar para reparar. 

 

- N03. Alarme de intrusão. 
Ativou-se a entrada de intrusão, Função 20 das 

entradas digitais. 
 

- N04. Erro nível fertilizante. 
Ativou-se o nível de mínimo no tanque de fertili-

zante, Função 15 das entradas digitais. A fertilização 
para-se e ativa-se o Alarme de CE. Para recomeçar 
entrar em "Função - Manual". 
 

- N05. Erro nível ácido. 
Ativou-se o nível de mínimo do tanque de ácido, 

Função 16 das entradas digitais. A injeção de ácido 
para-se e ativa-se o alarme de pH. Para recomeçar 
entrar em "Função - Manual". 
 

- N06. Erro de caudal. 
No controle de caudal dos contadores de rega, 

produz-se uma anomalia por defeito ou excesso de 
caudal previsto, marcando o contador e o valor de 
caudal. 
 

- N07. Erro contador fertilizante. 
Quando um contador volumétrico dos fertilizan-

tes falha, e passada uma temporização, entra a ano-
malia e produz uma avaria definitiva de CE deixando 
de injetar. Uma vez efetuada a reparação há que en-
trar em "Função - Manual" para recomeçar a injeção. 
 

- N08. Avaria geral. 
É a que se produz quando o elemento de segu-

rança da instalação de rega ligado à entrada da avaria 
geral ativa-se e produz uma paragem definitiva do 
programador. Para anular a paragem definitiva entrar 
em "Função - Manual". 
 

- N09. Alarme de Condutividade. 
Na regulação dos fertilizantes por CE podem-se 

produzir alarmes por uma lacuna alta ou baixa da 
injeção, por uma lacuna respeito ao sensor de segu-
rança ou por uma injeção constante a 100%. Quando 
isto acontece, deixa de injetar por CE no setor de rega 
e volta a tentar no setor seguinte; o número de tenta-
tivas é programável em "Parâmetros - Fertilizantes"; 
uma vez realizadas as tentativas entra em alarme de-
finitivo de CE, deixando de aplicar fertilizante por CE 
enquanto não se recomeça em "Função - Manual". 
 

- N10. Alarme de pH. 
Na regulação da injeção de ácido ou base pode 

acontecer alarmes por uma diferença alta ou baixo da 
injeção, por uma lacuna respeito ao sensor de segu-
rança ou por uma injeção constante a 100%. Quando 
isto acontece, deixa de injetar ácido no setor de rega 
e volta a tentar no setor seguinte; o número de tenta-
tivas é programável em "Parâmetros - Fertilizantes", 

com um valor independente para o Alarme de pH 
baixo. Uma vez realizadas as tentativas entra em a-
larme definitivo de pH, deixando de aplicar enquanto 
não se recomeça em "Função - Manual". 

 

- N11. Alarme CE em bandeja. 
Na medida da condutividade elétrica da drena-

gem houve uma lacuna dos níveis permitidos. Mostra 
a bandeja e o valor de CE. 
 

- N12. Alarme pH em bandeja. 
Segundo o valor da acidez da drenagem produ-

ziu-se uma lacuna dos níveis permitidos. Mostra a 
bandeja e o valor de pH. 
 

- N13. Alarme drenagem em bandeja. 
Ao compensar a drenagem das margens pro-

gramadas, produz-se uma anomalia, indicando a 
bandeja e a % drenada. 
 

- N14. Apagado. 
Regista o apagado de programas. 

 

- N15. Paragem Sistema (STOP). 
Quando entra e quando sai da Paragem Sistema. 

 

- N16. Fora de serviço. 
Quando entra e quando sai de Fora de serviço. 

 

- N17. Início limpeza de filtros. 
Quando se inicia a limpeza de filtros. Também 

indica o motivo: sensor (pelo pressóstato), unidades 
(passou o tempo ou volume entre limpezas) ou ma-
nual. 
 

- N18: Limpeza de filtros sem controlo. 
Quando se repete uma limpeza após outra num 

número configurado em "Parâmetros - Filtros", entra a 
anomalia e deixa de limpar enquanto não se recome-
ça em "Função - Manual". 
 

- N19. Paragem Condicional. 
Informa da Paragem condicional de um progra-

ma por uma entrada com um elemento sensor ligado. 
Ao terminar o sensor a sua ação recomeça a rega. 
 

- N20. Paragem Temporal. 
O elemento de segurança da instalação ligado à 

entrada detetou um processo não correto, provocan-
do que os programas que estejam atuando com seto-
res atribuídos à entrada, os pare e continue com os 
seguintes da sequência de rega. 
 

- N21. Paragem Definitiva. 
Um elemento de segurança da instalação ativou 

a entrada, todos os setores atribuídos à entrada fica 
parado definitivamente enquanto não se finaliza em 
"Função - Manual". 
 

- N22. Alarme de CE em Mistura. 
Ao regular a Mistura de duas águas de entrada 

pode produzir-se uma lacuna com o valor programa-
do. Ao acontecer, e passada uma temporização, entra 
em alarme, registra a anomalia e para ou não o pro-
grama de rega segundo o programado em "Parâme-
tros - Mistura". 
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- N23. Não regula mistura. 
Não se pôde efetuar corretamente a Mistura de 

águas do programa de rega. 
 

- N24. Erro de proporção em CE. 
Quando se configura em "Parâmetros - Caudal" e 

efetuar o controle da proporcionalidade dos fertilizan-
tes por CE e há contadores volumétricos instalados, 
controla-se a margem de erro permitida no equilíbrio 
da injeção de fertilizantes. Ao entrar em erro guarda 
na anomalia o programa e as proporções reais. 
 

- N25. Erro na fertilização proporcional. 
Quando a fertilização por unidades se realiza 

proporcional às unidades de rega, regista-se uma 
anomalia à terceira vez, que termina primeiro de apli-
car as unidades de rega da proporção que as de um 
fertilizante. 
 

- N26. Sobra fertilizante 1. 
Ao terminar a rega de um setor, sobrou fertilizan-

te na injeção de fertilizante por unidades. Mostra os 
fertilizantes do 1 ao 4. 
 

- N27. Sobra fertilizante 2. 
Ao terminar a rega de um setor, sobrou fertilizan-

te em injeção de fertilizante por unidades. Mostra os 
fertilizantes do 5 ao 8. 
 

- N28. Entra em rega de segurança. 
Segundo as condições marcadas em "Parâme-

tros - Programas", o programa de rega indicado na 
anomalia entrou a realizar regas de segurança. Para 
finalizar entrar "Função - Manual". 
 

- N29. Entra pré-agitação. 
Quando entra a pré-agitação do fertilizante. 

 

- N30. Não inicia por ausência de valores. 
Quando um programa tem que se iniciar mas 

não tem configurado nenhum setor ou as saídas dos 
setores estão repetidas em saídas gerais. 
 

- N31. Programa em fora de serviço. 
O programa indicado entra ou sai de fora de ser-

viço. 
 

- N32. Início de valores de rega 1. 
O programa indicado iniciou. Mostra o motivo de 

início (horário, sequência, manual, etc.) e se se modi-
ficou a rega ou fertilização por um fator manual ou de 
condicionante. 
 

- N33. Início de valores de rega 2. 
Se o programa que iniciou tem algum condicio-

nante que o afeta mostra qual é e a % que modificou 
o programa. 

 

- N34. Entra em curso. 
O programa ativou os setores e começa a contar 

o tempo ou volume programado. Este registo pode 
não ir seguido do de início (N32), pode que o pro-
grama depois de iniciar e antes de entrar em curso se 
tenha adiado. 
 

- N35. Adiado. 
O programa adiou-se temporalmente. Os motivos 

podem ser: “segurança” (Tempo de segurança entre 
inícios), “prioridade” (entrou um programa com mais 
prioridade), “stop” (ativou-se a Paragem Sistema) e 
“sobreposição de fertilizantes” (algum fertilizante do 
programa é usado por outro programa). 
 

- N36. Rega anulada por fora de serviço. 
O Agrónic entrou em fora de serviço e anularam-

se todas as regas que estavam ativas. 
 

- N37. Rega anulada. 
Quando um programa é anulado por uma Para-

gem temporal ou Paragem definitiva regista-se que 
setor estava regando e o tempo ou volume que lhe 
restava para finalizar. 
 

- N38. Final por entrada de Início. 
Quando o programa tem um condicionante de i-

nício por bandeja associado a uma entrada digital, e 
se configurou que pare o programa ao desativar-se a 
entrada. 
 

- N39. Valores de drenagem. 
Quando finaliza um programa que tem um con-

dicionante de drenagem regista-se a % de drenagem 
e as médias de CE e pH. 
 

- N40. Paragem manual. 
Parou-se manualmente um programa. 

 

- N41. Final de rega. 
Finalizou um programa. 

 

- N42. Recebido comando SMS. 
Recebeu-se um comando por SMS. Indica o nú-

mero do telefone que o enviou. 
 

- N43. Superado limite SMS diários. 
Superou-se o limite de SMS que pode enviar por 

dia. Reativa automaticamente quando muda de dia, 
ou manualmente em “...” 
 

- N44. Agrónic Monocable: erro de comunicação. 
Deixou de comunicar com o EAM ou um dos 

MAM. 
 

- N45. Agrónic Monocable: recomeça comunicação. 
Volta a comunicar, depois de um erro de comu-

nicação, com o EAM ou um dos MAM. 
 

- N46. Agrónic Rádio: erro de comunicação. 
Deixou de comunicar com o EAR ou um dos 

MAR. 
 

- N47. Agrónic Rádio: recomeça comunicação. 
Volta a comunicar, depois de um erro de comu-

nicação, com o EAR ou um dos MAR. 
 

- N48. Agrónic Rádio: suspender. 
Suspendido o Agrónic Rádio para reduzir o con-

sumo de pilhas dos MAR. Só se faz quando não se vai 
a usar durante um período largo de tempo. 
 

- N49. Agrónic Rádio: colisão. 
Detetou-se um Agrónic Rádio que não é deste 
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equipamento. Pode que perto haja alguma outra ins-
talação com Agrónic Rádio e se afetem. Recomenda-
se mudar o canal de comunicação. 
 

- N50. Agrónic Rádio: Nível de pilha baixo. 
A pilha de MAR está-se a esgotar, tem de se mu-

dar. 
 

- N51. Módulo Expansão: comunicação. 
Deixou de comunicar com um Módulo de Expan-

são. 
 

- N52. Modem GPRS: comunicação. 
Produziu-se um erro de comunicação com o mo-

dem GPRS. 
 

- N53. Comunicação PC. 
Regista o início e final de ligação com o PC para 

cada utilizador. 
 

- N54. Detetor de caudal do setor. 
Se o setor tem configurado uma entrada digital 

para detetar a passagem de água regista-se quando o 
setor está aberto e não passa água e quando o setor 
está fechado e há passagem de água. 
 
 

11.3. REGISTO DE NOVAS ANOMALIAS 
 

O monitor de registo de anomalias novas mostra 
as que se produziram e o utilizador não visualizou 
ainda. Uma vez vistas apagam-se desta lista, mas 
podem-se consultar no registo de atuações. 
 
 

11.4. REGISTO DO HISTÓRICO 
 

O Agrónic 7000 regista independentemente do 
dia de atual e d dos últimos 14 dias, os inícios que 
efetuou cada programa, o número de limpezas de 
filtros, a chuva e a integração de radiação e tempera-
tura do dia, num primeiro monitor. 
 

***  histórico do dia 23/06  *** 

Número de inícios de programa: 
01:004   06:000   11:001   16:000   21:000 
02:005   07:002   12:003   17:000   22:000 
03:000   08:000   13:003   18:006   23:000 
04:000   09:002   14:000   19:000   24:000 
05:012   10:005   15:000   20:000 
 

Número de limpezas filtros:  004 
Chuva acumulada: ………  000.0 L/m2 
Radiação acumulada: ….  6318  Wh/m2 
Temperatura acumulada:   430.8 ºC*h 
 

Día -         Día +                           Pág. +   
 

Se se leva o controlo de alguma das 9 bandejas 
de drenagem de culturas hidropónicas que nos permi-
te o equipamento, então o seguinte monitor mostra-
nos a média das diferentes regas do dia para os valo-
res da % de drenagem realizada, pH e CE (Para valo-
res de cada rega ver “Registo de atuações”). 

 

***  histórico do dia 23/06  *** 

 

Bandeja    Médias : drenagem  CE     pH 
      1                               23%    03.8   06.2 
      2                               29%    03.6   06.5 
 
 
 
 

 

Dia -         Dia +          Pág. -         Pág. +   
 

Nos monitores sucessivos mostram-se para cada 
setor o acumulado do dia em rega, a média de CE e 
pH e o acumulado dos fertilizantes. Nos fertilizantes 
por unidades mostra-se em tempo ou volume, e nos 
de regulação por CE, sendo só em volume se há con-
tador instalado. Com as teclas "F1" a "F4" modifica-se 
o dia e a página. 
 

***  histórico do dia 23/06  *** 

Setor:  003 
 

Rega acumulada:   02:43 
 

Média de CE:  02.6    Média de pH:  06.3 
 

Fertilizantes: 
F1:  00092.6 L             F5:   00142.2 L 
F2:  00025.0 L             F1u: 00:33.20 
F3:  00000.0 L             F2u: 00:09:00 
F4:  00143.3 L 

Dia -         Dia +          Pág. -         Pág. +   
 

Os valores do histórico não se pode, nem modifi-
car nem apagar. 
 
 

11.5. REGISTO DE SENSORES 
 

No registo gráfico de sensores realiza-se um grá-
fico do comportamento de vários sensores. 

Todos os sensores registam um período de 24 
horas, as leituras (médias) fazem-se aos 10 minutos, 
além disso os de condutividade (CE) e acidez (pH) 
tem um registo suplementar dos últimos 10 minutos, 
com leituras cada 10 segundos do sensor e a referên-
cia solicitada. 

Para ver um sensor, escolher no seguinte menu: 
 

***  registo de sensores  *** 

1. Sensor CE 

2. Sensor pH 

3. Humidade 

4. Sensor início 1 

5. Sensor início 2 

6. Sensor início 3 

7. Sensor início 4 

8. Sensor início 5 

9. Sensor início 6 

10. Radiação 

11. Temp. da água 

12. Temp. do ar 
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As teclas de "F1" a "F3" permitem sair do gráfico, 
passar ao seguinte sensor e nos de CE e pH ver o 
valor de referência que pedia a regulação. 
 

***  gráfico de CE  10’ *** 
 

10.0mS                                                Sen. 
 
 
 5.0 mS 
 
 
 0.0 mS 

 0'      2'      4'      6'      8'      10' 
 

Sair       Seguinte     Sen./Ref.   10’/24h 

 

***  gráfico de radiação  *** 

 

1200 
 
 
600 
 
 
0 
W/m2   12:00   18:00   00:00   06:00 
 

Sair       Seguinte    

 
 

12. MANUAL 
 

Por meio da função manual pode-se efetuar o 
seguinte: 

 

 Pôr em Funcionar um programa. 
 Parar um programa que esteja regando. 
 Finalizar a rega de segurança de um programa. 
 Deixar fora de serviço um programa. 
 Retirar de fora de serviço um programa. 
 Paragem do sistema, que também se pode efetuar 

desde a tecla STOP do teclado. Os programas fi-
cam adiados e as saídas desativadas. 

 Tirar a Paragem do sistema, que também se pode 
fazer com a tecla STOP. Os programas recome-
çam no mesmo ponto em que pararam. 

 Pôr o Agrónic em fora de serviço geral, ficando tu-
do parado e apagando os valores dos programas 
em curso. 

 Sair de fora de serviço. 
 Começar uma limpeza de filtros. 
 Finalizar a limpeza de filtros. 
 Finalizar a paragem por avaria geral. 
 Finalizar a paragem da injeção por alarme de CE. 
 Finalizar a paragem da injeção por alarme de pH. 
 Recomeçar a rega por alarme de pH baixo. 
 Finalizar a paragem por avaria de caudal. 
 Finalizar a paragem dos filtros por avaria de filtros 

sem controlo. 
 Finalizar a ativação das saídas de alarme. 

Tudo isso se pergunta no primeiro monitor da 
função manual; dependendo da quantidade de textos, 
há um segundo monitor. 
 

***  manual  *** 

Programa:  00 
Marcha manual: ………… NÃO 
Fora de serviço: …………  NÃO 

 

Paragem do sistema (STOP): …  NÃO 
Fora de serviço geral: ..   NÃO 
 

Início limpeza de filtros:   NÃO 
 

Finalizar alarme de CE: ……  SIM 
 

 Pág. +   
 

Ao tocar na tecla "F4" de "Página +", acede-se ao 
seguinte monitor, no qual se permite ativar diretamen-
te as saídas de relé. Mas há que atuar com muito 
cuidado já que não há nenhum tipo de controlo e 
podiam surgir danos na instalação (não se tem em 
conta as seguranças). Esta Função só é de utilidade, 
para o instalador, na configuração de todos os ele-
mentos. 

Para poder sair do monitor, devem estar as 8 
possíveis saídas a 0. 

 

No capítulo de "Ligação de saídas" há uma tabela 
com a situação dos relés. Recomenda-se a sua con-
sulta. 
 

***  manual  *** 

 

Ativar saídas: 
  1 00000    2 00000    3 00000    4 00000 
  5 00000    6 00000    7 00000    8 00000 
 
 
 
 
 

Pág. -        Pág. +   
 

Há contadores internos nos programas de rega 
que se podem modificar, como o número de ativa-
ções pendentes, o tempo pendente para a próxima 
ativação, os dias de pausa e o fator de drenagem que 
efetuou na última rega ou a média de drenagem par-
cial. 
 

***  manual  *** 

Programa:  01   PIMENTO 
 
Número de ativações: …… 01 
Tempo entre ativações: … 00:36 
Dias para ativação seguinte: 02 
Correção por drenagem: ……. +14.5 % 
 
 
 

Pág. -                 .   
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13. CONSULTA 
 

Nos diferentes monitores de Consulta, dá-se in-
formação do trabalho em curso de todos os controles 
que abrange o AGRÓNIC 7000. 

Ao tocar na tecla "CON" mostra o seguinte menu: 
 

***  consulta  *** 

1. BANDEJAS 

2. FERTILIZAÇÃO 

3. FILTROS 

4. GERAL 

5. PROGRAMAS 

6. SENSORES / ENTRADAS 

7. VÁRIOS 

  

  

 
Para aceder a uma consulta há que mover o cur-

sor com as teclas de seta acima/abaixo e tocar na 
tecla "Entrar". Uma vez entrado numa consulta, com 
as mesmas teclas de setas passa à consulta anterior 
ou posterior. 
 

Em todas elas mostra-se a hora do relógio inter-
no e além disso, em "Consulta - Geral", a data. 
 
 

13.1. CONSULTA BANDEJAS 

Quando há instaladas bandejas de drenagem 
nas culturas hidropónicas, consultam-se os valores 
relacionados com condutividade elétrica (CE), acidez, 
volume drenado da última rega, relação de água dre-
nada com a rega aplicada e último fator de correção 
aplicado aos setores para realizar a drenagem pro-
gramada. 
 

Com as teclas "F1" e "F2" aumenta ou diminua a 
consulta das 9 possíveis bandejas operativas. 
 

Quando a compensação da drenagem se realiza 
em relação à efetuada na rega anterior, mostra a in-
formação neste monitor. 
 

 

Bandeja 1 ----------------------------  14:59.32 
 
Condutividade: ………… 03.1 mS 
Acidez: ………………….  06.4 pH 
Volume drenado: …….  00837 mL 
 
Relação drenagem / rega:  14 % 
 
Última correção: ……..  -05.3 % 
 

Bandeja -  Bandeja + 

 

 
 
 
 
 

 

Se a compensação se realiza na mesma rega, in-
forma-nos da drenagem parcial da última rega e a 
média das 5 anteriores. Além disso, indica-nos o fator 
de correção realizado na última rega para alcançar a 
drenagem programada. 
 

 

Bandeja 1 ----------------------------  16:27.02 
 
Condutividade: ………… 03.3 mS 
Acidez: ………………….  06.5 pH 
Volume drenado: …….  06344 mL 
 
Relação drenagem / rega:  19 % 
 
Drenagem parcial: 03 %,  média: 11 % 
Rega modificada com:  +02,1 % 
 

Bandeja -  Bandeja + 

 
 

13.2. CONSULTA FERTILIZAÇÃO 

A consulta de fertilização, está dividida num má-
ximo de 4 monitores, dependendo da configuração. 
 

Na primeira amostra os valores de consulta rela-
cionados com a injeção de fertilizantes por condutivi-
dade elétrica (CE). 
 

O primeiro valor e coluna da esquerda, corres-
ponde ao valor de referência de CE que pede o pro-
grama em curso. O segundo é o valor instantâneo de 
leitura do sensor de condutividade principal, CE1. No 
terceiro valor e coluna mostra-se o valor do sensor de 
segurança CE2, se está instalado. Se há sensor de 
condutividade na água de entrada, dá o valor na quar-
ta coluna: CE3. 
 

Na coluna de "Inj." Mostra-se a percentagem de 
injeção de fertilizantes por CE e, à sua direita (Fert.), 
as colunas das proporções de injeção de cada fertili-
zante para conseguir o equilíbrio programado. 
 

Quando há uma anomalia temporal ou definitiva 
de CE, mostra-se a mensagem neste monitor. 
 

 

Condutividade -----------------------  15:33.02 

 

 
02.8 02.8  02.7  01.9  038 %  12345678 
Ref.CE  CE1 CE2   CE3   Inj.        Fert. 

Pág. + 
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Para passar ao seguinte monitor tocar "F4" de 
"Pág. +". Nele informa-se dos valores de injeção do 
ácido ou base, estes são a referência de pH que 
pede o programa em curso, o sensor principal pH1, o 
sensor de segurança pH2 e a percentagem de inje-
ção junto com o texto do ácido 1, ou o 2, ou a base. 
 

Quando há uma anomalia temporal ou definitiva 
de pH, mostra a mensagem neste monitor. 
 

 

 Ácido  ---------------------------------  15:33.02 

 

06.7      06.6  06.6   042% 
Ref.pH  pH1  pH2    Inj. 

Pág. -        Pág. + 

 
No monitor seguinte mostra se está aplicando 

fertilizante por unidades, os valores correspondentes 
às unidades de fertilizante pendente de aplicar, ou a 
relação água/fertilizante, em fertilização proporcional. 
 

 
Fertilizante em unidades ----------  15:38.05 
 
         R F 
 
F1  016 / 005   Prog. 05    TOMATE S34 
 
F2  005 / 001 
 

Pág. -          Pág. + 

 
Quando há agitadores o monitor corresponde à 

consulta dos temporizadores da agitação dos diferen-
tes fertilizantes. 
 

 
Agitadores de fertilizante ------  15:40.00 
 
 Agit.   Pré agitação    Paragem    Marcha 
   1              000"              000"          020" 
   2              000"              055"          000" 
   6              000               000"          000" 
 

Pág. -          Pág. + 

 
 
 

Se se configurou o equipamento para compensar 
automaticamente o erro de proporção entre os fertili-
zantes que regulam a condutividade, mostra o moni-
tor para informar de cada fertilizante a proporção real 
que se está produzindo e entre parênteses a que tem 
que fazer, quando haja um asterisco ao lado do nú-
mero de fertilizante, é para indicar que tem todas as 
condições para poder modificar automaticamente a 
densidade. 
 

 
Proporção fertilizantes CE ------  15:42.30 
 
N.    Proporção (OK) Densidade 
F1*    054% (050)       0.92 
F2*    067% (070)       1.04 
F3*    050% (050)       1.00 
F4*    100% (100)       1.00 

Pág. -    

 
 

13.3. CONSULTA FILTROS 

No monitor da limpeza de filtros mostra o estado 
dos valores relacionados com a limpeza. 

Relação de textos na consulta: 
 "Unidades entre limpezas: 00135", são as uni-

dades de rega efetivas que faltam para efetuar 
uma limpeza. 

 "Em espera para limpar", indica que tem de 
efetuar uma limpeza e está a esperar a entrada 
de um programa de rega. 

 "Limpando o filtro: 03", informa do filtro que 
está a efetuar a limpeza. 

 "Tempo de limpeza: 024", são os segundos 
que faltam para terminar a limpeza do filtro em 
curso. 

 "Tempo de pausa: 05", são os segundos de 
pausa que faltam para entrar a limpeza do filtro. 

 "Paragem de filtros", quando por uma anoma-
lia de excesso de limpezas seguidas, se anulou 
temporalmente a possibilidade de efetuar lim-
pezas. 

 

 

Limpeza de filtros ------------------  18:14.50 
 

 
A limpar o filtro:  01 

 
Tempo de limpeza:  018" 
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13.4. CONSULTA GERAL 

O monitor de consulta geral é o que habitualmen-
te se deixa latente, já que a informação que mostra é 
a mais prioritária. 

Na primeira linha está a data e a hora, por baixo 
o valor do sensor principal de condutividade (mS), 
seguido do da acidez (pH) e, se há um programa de 
rega atuando (P), mostra os seus número; caso haja 
mais que um, mostra-os intermitentemente durante 2 
segundos cada um. Quando se fertiliza por CE e pH, 
mostra-se a referência que pede o programa junto os 
valores atuais dos sensores. 

Em cada programa que esteja a efetuar a rega 
mostra os setores ativados e as unidades de rega 
pendentes quando o número de setores que se estão 
regando seja inferior a 4. Quando o número de pro-
gramas ativos não tenham espaço no primeiro moni-
tor, aparece na tecla "F4" o texto "Pág. +" para aceder 
à consulta dos mesmos em outro monitor. 

Com o número de anomalias novas informa-se o 
utilizador das que se produziram desde a última vez 
que se consultaram na "Função - Registo". 

Outras informações que podem mostrar a con-
sulta geral são: 
 

(Por uso de "Função - Manual" ou tecla STOP) 
 Fora de serviço geral. 
 Paragem do sistema (STOP). 

 

(Informações por adiar a rega) 
 A limpar filtros. 
 Em pré-agitação. 
 A arrancar diesel. 

 

(Anomalias que param alguma função do pro-
gramador, para finalizar, entrar em "Função - Manual) 

 Alarme definitivo de CE. 
 Alarme definitivo de pH. 
 Avaria geral. 
 Paragem por caudal. 
 Paragem de filtros. 
 Paragem por pH baixo. 
 Paragem por entrada. 

 

 

--------------Sexta-feira   26/06/15  09:15.05 -- 
 

02.3     

 

00.0 

mS    06.4 

 

  00.0 

pH P01 

 

 A limpar filtros 
 Anomalias novas: 004 
 

 Programa 01   PIMENTO 
 001  004  005  016 
 

 

  Pág. + 
 

Ao ligar o equipamento à rede elétrica, mostra-se 
o monitor de consulta geral. 

 
 

13.5. CONSULTA PROGRAMAS 

O estado de cada um dos programas de rega 
pode-se consultar nestes monitores. Há vários para 
cada programa, informando no primeiro do estado 
das condições de início. 
 

As diferentes informações que podem mostrar o 
monitor são: 

 Está a regar. 
 "Horário ativo: SIM", para poder iniciar por 

condicionantes. 
 "Período ativo: SIM", ao trabalhar por datas. 
 "Dia ativo: SIM", ao trabalhar por dias da se-

mana. 
 "Dia de rega: SIM faltam 00", ao trabalhar por 

dias de rega, indicando se rega hoje e os dias 
que faltam para poder realizar a próxima rega. 

 "Segurança início contínuo: 01:17", quando o 
programa entrou em anomalia por início conti-
nuado, efetua regas de segurança; aqui mostra 
o tempo que falta para efetuar a próxima rega e 
o texto de "Realiza rega de segurança". 

 "Ativações pendentes: 02", ao efetuar regas 
escolhidas indica-nos as ativações que faltam 
por efetuar. O tempo restante para a próxima a-
tivação mostra-se em "Frequência ativações: 
00:29". 

 As unidades de "Pré rega" pendentes, ou a in-
dicação de que realiza a "Pós-rega". 

 Se um programa foi iniciado de forma manual 
informa enquanto rega com o texto de "Posto a 
funcionar manualmente". 

 

Para aceder a outro programa, tocar em "F1" ou 
"F2". 

 

 

Programa 12 MELOA --- 15:40.00 
 
Horário ativo: ……. NÃO    a regar 
Período ativo: …… SIM 
Dia ativo: ………… SIM 
 
 
Pré-rega:  00' 24" 
 
 
 

Prog. -      Prog. +                           Pág. + 

 

Ao segundo monitor de consulta de programas, 
acedemos tocando na tecla "F4" de "Pág. +". 

Nele temos a informação dos setores do progra-
ma, com as unidades de rega pendentes de aplicar. 

O setor no qual se está a regar, está assinalado 
com um "*" à direita do seu número. Quando o símbo-
lo é um ponto ".", isso indica que o setor está parado 
a esperar que todos os setores do seu grupo, che-
guem ao pós-rega. 
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Se há mais de 16 setores programados, mos-
tram-se no monitor seguinte. 
 

 

Programa 12  MELOA ---  15:40.00 
 

Setor      Rega            Setor       Rega 
 008       00' 00"            044       12' 30" 
 015       00' 00"            023       15' 00" 
 004  *   00' 44" 
 006  ·    00' 12" 
 007       12' 30" 
 035       12' 40" 
 036       12' 00" 
 037       12' 50" 
 

Prog. -      Prog. +          Pág. -       Pág. + 
 

No último monitor da consulta de programas, in-
forma dos fatores que se aplicaram na última rega 
para modificar as unidades de rega dos setores, a 
referência de CE, as unidades de fertilizante e o tem-
po da frequência entre ativações da rega. 
 

Nos fatores, influem os condicionantes do pro-
grama, as curvas e o fator manual. O que influiu cada 
um deles pode-se ver no "Registo de atuações". 
 

Se o programa está influenciado por condicio-
nantes com sensores como radiação, chuva ou tem-
peratura, veremos o acumulado desde a anterior rega 
neste monitor. 
 

 

Programa 12  MELOA  ---  15:40.00 
 

Fator sobre rega: ….…  -05 % 
Fator sobre CE: ………  - 08 % 
Fator sobre uds. fert.: ..  +00 % 
Fator sobre frequência  -12 % 
 
 

Acumulado condicionante 1: 0338 Wh/m2 
Acumulado condicionante 2: 00.0 L/m2 
 

 

Prog. -      Prog. +          Pág. -       

 
 

13.6. CONSULTA SENSORES / ENTRADAS 

Nestes monitores de consulta pode-se ver o valor 
instantâneo dos sensores, o estado das entradas e o 
caudal nominal dos contadores de rega e fertilizante 
por unidades, e o estado dos detetores de caudal dos 
setores. 
 

Os possíveis sensores são: 
 

 CE de regulação. 

 CE de segurança. 

 CE de entrada de água. 

 CE de bandejas 1 a 9. 

 pH de regulação. 

 pH de segurança. 

 pH de bandejas 1 a 9. 

 Radiação. 

 Energia solar do dia 

 Pressão de rega. 

 Temperatura ambiente e água. 

 Humidade relativa. 

 Humidade do chão 1 a 6. 

 Nível bandeja 1 a 9. 

 Drenagem em bandeja 1 a 9. 

 Pluviómetro. 
 

As possíveis entradas são: 
 

 Contador de rega 1 a 6. 

 Contador de fertilizante 1 a 8. 

 Nível fertilizante e ácido. 

 Avaria geral. 

 Pressóstato diferencial. 

 Paragens 1 a 6, condicional, temporal ou 
definitivo. 

 Início ou bandeja 1 a 9. 

 Detetor diesel. 

 Contador drenagem. 
 

Detetores de caudal dos setores: 
 

 “0” setor fechado e não passa água. 

 “1” setor aberto e passa água. 

 “0.e” setor aberto e não passa água. 

 “1.e” setor fechado e passa água. 
 
 

13.7. CONSULTA VÁRIOS 

Em “Consulta – Vários” há mistura de águas, a 
regulação de pressão e todas as consultas relaciona-
das com as comunicações. 

 

***  consulta vários  *** 

1. Mistura de águas 

2. Regulação de pressão 

3. Agrónic 

4. Comunicação PC e SMS 

5. Módulos Expansão 

6. Agrónic Monocable 120 

7. Agrónic Rádio 868-16 

8. Agrónic Rádio 2,4 

9. Agrónic Rádio 433 

  

 
 

13.7.1. Mistura de águas 

Mistura de águas  -------------------- 14:23:15 

 Programa 01  tomates 

 Posição válvula 1: 35% (a abrir) 

 Posição válvula 2: 100% 

 CE Mistura: 3.3 mS    Ref.: 3.0 mS 
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Na mistura de águas informa o programa que es-
tá a realizar a mistura, o estado em % da posição das 
válvulas motorizadas, o valor de CE da água de en-
trada, a referência de CE que pede o programa e as 
possíveis anomalias na mistura. 
 
 

13.7.2. Regulação de pressão 

Regulação de pressão  ------------ 14:23:15 

 Pressão: 05.0 bars   Ref.: 05.0 

 Geral 1 ao 020% 

  

    
 

Na regulação da pressão de rega mostra o valor 
de pressão, a referência de pressão do programa e a 
% de regulação do variador de frequência ligado ao 
motor de Geral 1. 
 
 

13.7.3. Agrónic 

Agrónic 7000  ------------------------- 14:23:15 

 NS: 05689   V:4.00 

 Opções ativadas: 

 PC.  SMS.  Mistura águas. 

 Regular pressão.  Rádio.  Monocable. 
  

    
 

Mostra o número de série do equipamento, a 
versão de software e as opções ativadas. 
 
 

13.7.4. Comunicação PC - SMS 

Comunicação PC - SMS  --------- 14:23:15 

 Modem GPRS: Correto 

 Rssi: 60% 

 SMS: Correto 

 Hoje. Enviados: 3  Recebidos: 1 

 PC 1: Correto 

 PC 2: Não comunica 

 PC 3: Sem configurar 

    
 

Mostra o estado do modem, o nível de cobertura 
rssi, a receção e envio de SMS com a quantidade de 
SMS de hoje e o estado de comunicação com os 3 
utilizadores de PC que pode ter. 
 
 

13.7.5. Módulos Expansão 

Módulos Expansão  ----------------- 14:23:15 

 Módulo 01: Correto 

 Módulo 02: Correto 

 Módulo 03: Erro 
 … 

 Módulo 08: Sem configurar 

  Pág. - Pág. + 

Mostra o estado da comunicação com os 16 mó-
dulos de expansão que pode ter o Agrónic. Os esta-
dos podem ser: 

- Correto: há comunicação com o módulo. 
- Erro: não há comunicação com o módulo. 
- Sem configurar: não está configurado. 

 

 

13.7.6. Agrónic Monocable 120 

Agrónic Monocable 120  ----------- 14:23:15 

 Ativo: sim 

 A Comunicar: sim 

 Versão: 2.04 
  

  Pág. - Pág. + 
 

O primeiro monitor mostra o estado e a versão 
de software do EAM. 
 

Agrónic Monocable 120  ----------- 14:23:15 

001-s 002-s 003-s 004-s 005-s 006-s 

007-s 008-s 009-s 010-s 011-s 012-s 
…      

055-n 056-n 057-n 058-n 059-n 060-n 

  Pág. - Pág. + 
 

Nos seguintes monitores mostram-se se os 120 
MAM estão a comunicar (s) ou não (n). 
 

 

13.7.7. Agrónic Rádio 868-16 

Agrónic Rádio 868-16  -------------- 14:23:15 

 Canal: 1 

 Protocolo: 8” 

 Ativo: sim 

 A comunicar: sim 

 Versão: 1.11 
  

  Pág. - Pág. + 
 

O primeiro monitor mostra o estado e a versão 
de software do EAR. 
 

Agrónic Rádio 868-16  -------------- 14:23:15 

 MAR01    Ativo: sim 

 Comunicação:  1111100011111111 

 rssi EAR: 56 rssi MAR: 60 

 Bateria: 4.0V 
  

 MAR02    Ativo: sim 

 Comunicação:  1111100011111100 

 rssi EAR: 46 rssi MAR: 48 

 Batería: 3.7V 

  Pág. - Pág. + 
 

Em cada monitor mostra-se o estado de dois 
MAR. Indica-se se está ativo, o estado das últimas 16 
comunicações (1-correta, 0-não correta), o nível de 
sinal rádio rssi recebido pelo EAR e pelo MAR, e a 
tensão de bateria. 
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13.7.8. Agrónic Rádio 2,4 

Agrónic Rádio 2,4  ------------------- 14:23:15 

 Canal: 1 

 Ativo: sim 

 A comunicar: sim 

 Versão: 2.10 

  

  Pag. - Pag. + 

 

O primeiro monitor mostra o estado e a versão 
de software do EAR. 
 

Agrónic Rádio 2,4  ------------------- 14:23:15 

 MAR001 

 Comunicação:  1111100011111111 

 rssi EAR: 56 rssi MAR: 60 

 Bateria: 4.0V 

  

 MAR002 

 Comunicação:  1111100011111100 

 rssi EAR: 46 rssi MAR: 48 

 Bateria: 3.7V 

  Pág. - Pág. + 

 

Em cada monitor mostra-se o estado de dois 
MAR. Indica-se o estado das últimas 16 comunica-
ções (1-correta, 0-não correta), o nível de sinal rádio 
rssi recebido pelo EAR e pelo MAR e a tensão de 
bateria. 
 
 

13.7.9. Agrónic Rádio 433 

Agrónic Rádio 433  ------------------ 14:23:15 

 Canal: 1 

 Ativo: sim 

 A comunicar: sim 

 Versão: 1.14 

  

  Pág. - Pág. + 

 

O primeiro monitor mostra o estado e a versão 
de software do EAR. 

 
 

Agrónic Rádio 433  ------------------ 14:23:15 

 MAR001 

 Comunicação:  1111100011111111 

 rssi EAR: 56 rssi MAR: 60 

 Bateria: 4.0V 

  

 MAR002 

 Comunicação:  1111100011111100 

 rssi EAR: 46 rssi MAR: 48 

 Bateria: 3.7V 

  Pág. - Pág. + 

 

Em cada monitor mostra-se o estado de dois 
MAR. Indica-se o estado das últimas 16 comunica-
ções (1-correta, 0-não correta), o nível de sinal rádio 
rssi recebido pelo EAR e pelo MAR e a tensão de 
bateria. 
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14. MENSAGENS SMS 
 

ORDENS MANUAIS 

 
Nº de 
série código 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 

 

Fora de Serviço 
     

12345 
0000 

FS SIM ou NÃO  

“FS” Exemplo:  Pôr em fora de serviço:    12345 FS SIM 
 

Stop 
     

12345 
0000 

ST SIM ou NÃO  

“ST” Exemplo:  Sair de Stop:      12345 ST NAO 
 

Iniciar Programa 
   Nº prog.  

12345 
0000 

IP 00  

“IP” Exemplo:  Ativar os programas 5 e 12:    12345 IP 5 IP 12 
 

Parar Programa 
   Nº prog.  

12345 
0000 

PP 00  

“PP” Exemplo:  Parar o programa 5:     12345 PP 5 
 

Final Alarme 
   Tipo  

12345 
0000 

AL CE, PH, TO  

“AL” Exemplo: 

  Desativar alarme de CE:   12345 AL CE 
 Desativar alarme de pH:   12345 AL PH 
 Desativar todos os alarmes:   12345 AL TO 

 

Consulta  
Configuração PC 

    

12345 
0000 

CCOM  

“CCOM” Exemplo:  12345 CCOM ---> US:1 TC:3 NA:0 TCP:2332 IP:225.252.124.100 
 

Consulta  
Configuração APN 

    

12345 
0000 

CAPN  

“CAPN” Exemplo:  12345 CAPN --->  APN automatico: SIM  APN:movistar.es  Utilizador:movistar  Pass:movistar 
 

Ativar ou anular o 
envio de SMS 

     

12345 
0000 

SMS SIM ou NÃO  

“SMS” Exemplo:  Anular envio de SMS:       12345 SMS NAO 
 

Comunicação PC 

   Nº utilizador Tipo com. Nível acc. Porta TCP Endereço IP 

12345 

0000 

COM 1 a 3 

0 a 6 
0. Sem comun. 
1. Cabo 
2. Modem GSM 
3. GPRS 

0 a 2 
0. Total 
1. Programas 
2. Consulta 

0000 
000.000.000.000 o 
“nome.dominio” 

“COM” Exemplo: 
 Utilizador 1, comunicação com modem GPRS, acesso total, porta TCP 2332, endereço IP 211.211.211.211 
   12345 COM 1 3 0 2332 211.211.211.211 

 

Mudar APN 
   Automático APN Utilizador Password  

12345 
0000 

APN SI o NO texto texto texto  

“APN” Exemplo: 
 O APN não é automático: 12345 APN NÃO internet.com internet internet 
 O APN é automático:  12345 APN SIM 
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RESUMO GERAL 
 
 
 FUNÇÃO 

 

     

     

     

   Acumulados  

APAGADO  Programas  

    Frequência 
     Unidades de rega 

CURVAS ----    Por programa em seis pontos horários    ----> Referência CE 

      Unidades fertilizante 

       

MANUAL      Paragem sistema  STOP  

      Fora de serviço geral  

      Programa: Marcha / Paragem  

PARÂMETROS    Bandeja   Fora de serviço  

    Caudal   Fim rega segurança  

  Condições de Início  Comunicação   Nº ativações  

PROGRAMAS  Unidades de rega dos setores  Entradas digitais   Dias ativação  

  Regulação pH e CE, unidades fert.  Entradas sensores   Correção drenagem  

   Fertilizantes  Início / Fim limpeza de filtros  

REGISTO  Acumulados  Filtros  Fim avaria filtros sem controlo  

  Atuações  Mistura  Fim avaria geral  

  Anomalias novas  Programas  Fim alarme de CE  

VÁRIOS Monitor  Histórico  Saídas gerais  Fim alarme de pH  

 Teclado  Sensores  Setores  Fim avaria de caudal  

 Auto-calibragem   Vários  Terminar ativação Alarmes  

 Relógio     Ativação de saídas  

        

        

        

        

 

 

CONSULTA BANDEJAS  De 1 a 9 bandejas com pH, CE, volume drenado, relação 
drenagem e última correção.   

FERTILIZAÇÃO  Valor para a regulação de CE, pH, unidades de fertilizan-
tes e agitadores.   

  FILTROS  Estado da limpeza dos filtros 

    

  GERAL  Resumo de monitores de consulta e estado geral 

    

  PROGRAMAS  Valores em curso dos programas de rega 

    

 SENSORES / ENTRADAS  Valores instantâneos dos sensores e entradas digitais 

 

    

  VÁRIOS  Mistura de águas, regulação de pressão, comunicações 
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NOTAS: 
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R-1968 

http://www.progres.es/index.php?idioma=es



