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INTRODUÇÃO
O Programador ESP Modular é um dispositivo
temporizador de rega para uso residencial e comercial
ligeiro.

O programador ESP Modular IESP-4M é para uso
externo e interno.

A unidade base suporta quatro válvulas e um relé de
arranque de Válvula Mestra / Bomba. Com o acréscimo
de módulos internos opcionais, o ESP Modular pode
suportar até 12 válvulas, uma válvula auxiliar e um relé
de arranque de Válvula Mestra / Bomba.

I. ESCOLHER LOCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO

MONTAGEM MURAL
EXTERIOR

 

19,2 cm

27,2 cm  

 

1

2

3

4

6

7
5

INSTALAÇÃO



99Programador ESP Modular Guia de Instalação, Programação e Operação

II. MONTAR O PROGRAMADOR

 

 

1

3

nstalar o parafuso apropriado para o tipo de parede e
respectivo orifício no programador. Pendurar o
programador pelo orifício.

Nivelar o programador e marcar um ou mais dos orifícios
de montagem inferiores.

1

Introduzir o(s) parafuso(s) apropriado(s) no(s) orifício(s)
de montagem. Verificar se o programador está
seguro.

3

2

III. CABLAGEM – CORRENTE

 

 
1

3

2

4

4 4. Utilizando um conector de cabo com
código de aprovação, liga os cabos:

• Castanho a castanho

• Azul a azul

• Verde/Amarelo a verde/amarelo

Nota: Os cabos de terra verde/amarelo
DEVEM ser ligados para fornecer proteção
adicional contra sobrecarga elétrica.

230 VAC
Adapta-se a acessórios de 1,3 cm 

2

Português 
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IV. CABLAGEM – ELECTROVÁLVULAS
 

  

Válvulas de estação Válvula
Mestra

Relé de corrente

� "COM"
� "MV"

Relé de arranque de bomba

Arranque de Bomba
O terminal sinalizado MV é utilizado para
arrancar automaticamente uma bomba com
um relé ou para abrir uma válvula mestra. O
terminal MV fornece corrente apenasquando
uma das estações está a funcionar.

Relés recomendados : FINDER 55 32 80 24,
HAGER ES-224, TELEMECANIQUEGC
1610B5 ou equivalente.

Terminal de Teste de Válvulas
O Terminal de Teste de Válvulas (VT) fornece uma saída
constante de 24 V (com potência AC aplicada) que pode ser
utilizado para rapidamente verificar a ligação das válvulas

Nota: Complete esta secção somente se o seu sistema
exigir uma válvula mestra ou um relé de arranque de
bomba. O programador não fornece a potência
directamente para a bomba.
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V. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA 
ESTAÇÕES NÃO UTILIZADAS

 

 

VI. OPÇÃO DE SENSOR

1

CUIDADO: Para evitar danos da bomba quando
estiver a utilizar um relé de arranque de bomba, faça
uma ponte para ligar as estações não utilizadas a
uma estação que esteja em uso.

Se as estações não utilizadas não estiverem ligadas
dessa forma, e forem activadas acidentalmente, a
bomba pode funcionar sem caudal. Essa situação
pode causar sobreaquecimento da bomba ou mesmo
que arda.

1 Se não estiver um sensor ligado ao programador,
certifique-se que o cabo de ponte fornecido está
instalada nos terminais SENS.

Rain Check ou Sensores de Humidade NÃO
devem ser ligados nestes terminais, devem ser
ligados somente em série com o terminal COM.

1

3. Puxar para remover.1

2

2

1

Sensor de Chuva RSD

Ou outros dispositivos

similares

VII. RESERVA DE PILHA

1

Português 
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VIII. INSTALAR MÓDULOS 
(para válvulas adicionais)

1

3

2

Pode instalar módulos opcionais em qualquer posição
e mesmo enquanto o programador estiver ligado à
corrente, a funcionar.

Inserir o módulo em qualquer cavidade vazia,
certificando-se que o fecho está na posição
desbloqueado.

Bloquear o módulo no local, deslizando o fecho para a
direita.

1

2

3

IX. TERMINAR A INSTALAÇÃO

 

 

1

2
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CONTROLOS E INTERRUPTORES
A figura à direita apresenta os controlos, interruptores e indicadores no programador ESP
Modular, incluindo:

LCD – durante o funcionamento normal, apresenta a hora; durante a programação,
apresenta os resultados dos seus comandos; durante a rega, mostra a válvula que está
a regar e o tempo que resta em minutos para essa válvula terminar o seu período de
funcionamento.

LED de Alarme – acende-se quando ocorre uma das seguintes situações:

• Sensor suspendeu a rega

• O programador detectou um curto circuito numa válvula

• Ocorreu um erro de programação.

Botões Up-Down e ON-OFF – utilizados para ajustar configurações dos programas
para cima ou para baixo, ou LIGAR- DESLIGAR dias de rega.

Botão Arranque Manual / Avançar – (Arranque Manual) é utilizado para iniciar
um programa de rega ou válvula(s) de estação manualmente. (Avançar) é utilizado
para passar pelos vários passos de programação ou para definir valores

Interruptor de Programa – utilizado para selecionar o programa de rega A, B, ou C.

Interruptor de Bypass do sensor – utilizado para comunicar ao programador para
obedecer ( ) ou ignorar ( ) informação de um sensor opcional.

Selector de Programação – utilizado para ligar e desligar o programador e para
programar.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

7

1

3 4 5 6

2

Português 
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I. DEFINIR A DATA 
ACTUAL 

PROGRAMAÇÃO

 

 

 

 

 

II. DEFINIR A HORA 
ACTUAL 

 

III. SELECCIONAR 
PROGRAMA

1

2 3

4

1

1

2 3

4
5

6
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IV. SELECCIONAR CICLO DE  REGA

A. 1   7 (Personalizar / Dia da Semana)

B. 2 4 6 / 1 3 5 (Dias Pares/Impares do Calendário)

1

2

3

1

2

3

4

4

5

6

7

Cada programa pode funcionar num de quatro ciclos
de rega. Seleccionar o ciclo que pretende e seguir as
instruções correspondentes.

1      7: Rega nos dias da semana que selecionar.

2  4  6: Rega nos dias pares do calendário.

1  3  5: Rega nos dias impares do calendário.

1    31: Regar em cada ___ dia (ou seja, dia sim dia
não, a cada terceiro dia, etc.)

«ON»
«OFF»

«ON»
«OFF»

1 – Segunda feira

2 – Terça feira
3 – Quarta feira
4 – Quinta feira
5 – Sexta feira
6 – Sábado
7 – Domingo

Português 
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1 2 1 2 3

 

1 2 3 4

=

= =

=

 

=

=
=

=…,

IV. SELECCIONAR CICLO DE REGA  
(continuação)

C. 1 31 (Cíclico)

1

2

3

5 4

67

Ciclo de rega começa hoje

Ciclo de rega começa amanhã

Ciclo de rega começa em 2 dias a partir de hoje

Ciclo de rega começa em __ dias a 
partir de hoje

 

 

V. DEFINIR HORAS DE ARRANQUE 
DE PROGRAMA

1

2

3

5

4

Para eliminar uma hora de início de arranque de
rega, pressionar � ou � até que a configuração
“OFF” (Desligado) entre 23:45 e 0:00H apareça.

Para definir horas de arranque adicionais para
este programa, pressionar para
visualizar a próxima hora de arranque.

Repetir conforme necessário.

8
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VI. DEFINIR TEMPO DE REGA DAS VÁLVULAS

1

2

3

4

Use as setas Up ou Down (Para Cima ou Para
Baixo) para ajustar o tempo de rega. Se não
pretende que a válvula regue para o programa
selecionado, ajuste o tempo de rega para 0.
Repetir 2-3 para o programa selecionado.
Repetir 1-3 caso necessário para os
programas B ou C.

Nota: Se ajustar o selector para o número de uma válvula sem
nenhum módulo instalado, aparece no écran a mensagem “NO 5 - 7”
(Sem 5-7), “NO 8 - 10” (Sem 8-10), “NO 11 - 13” (Sem 11-13).

Cuidado: Se os tempos de rega de
todas as válvulas estiverem ajustados
para 0, o alarme LED acende-se.

Cuidado: Se for introduzido um
valor diferente do padrão de
100%, o  será visualizado
em modo AUTO para indicar que
os valores de tempo de rega
estão ajustados %.

Pode ajustar qualquer válvula para funcionar de 0 a 6 horas ( incrementos de 1
minuto para a primeira hora, incrementos de 10 minutos para as demais.)

 

VII. DEFINIR AJUSTE SAZONAL % (Water Budget)

1

2

3 4

Utilize as setas � ou � (Para Cima ou Para Baixo)
para ajustar o tempo. O padrão é 100%.

O ajuste sazonal % é calculado nos tempos de
rega normais programados para cada válvula. Por
exemplo, se a válvula 1 está ajustada para regar
10 minutos, e a configura para 120%, esta irá
regar 12 minutos.

Esta função permite aumentar ou diminuir os tempos de rega de todas as válvulas
em simultâneo, introduzindo uma percentagem. Pode definir a % de 0 a 200%. Esta
configuração irá influenciar TODOS  os programas em conjunto.

Português 
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VIII. DEFINIR DIA PERMANENTEMENTE 
DESLIGADO (OFF)

1

2

4

5

3

Para ciclos de rega 2 4 6 (Pares) / 1 3 5 (Impares) / 1 31 (Cíclico), pode definir
qualquer dia da semana como dia de sem rega, para corresponder a restrições ou
outras exigências.

 

IX. FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA AUXILIAR
O terminal de válvula Auxiliar (válvula 13) pode funcionar como uma estação
normal ou pode ser programado de forma a não ser afectado por um
sensor activo. Quando programado desta forma, o terminal auxiliar pode ser
utilizado para ligar equipamento que não seja de rega, como fontes ou
iluminação.

Esta característica aplica-se a ciclos de rega
2 4 6 (Pares) / 1 3 5 (Impares) / 1 31
(Cíclicos).

Seleccionar dia da semana

Pressionar  OFF (Desligar) para configurar
como dia sem rega. Pressionar ON (ligar)
para retomar a rega.

1

2

3

4

5

6

Pressione � e � ao mesmo tempo até que
seja visualizado , indicando que esta válvula
não é afectada pelo sensor. Para restaurar,
pressione os dois botões novamente, até que o

desapareça.
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X. TESTAR TODAS AS VÁLVULAS

2

1

4

3

Padrão são  2 minutos.
Pressione para iniciar.

Esta função activa todas as válvulas sequencialmente
durante o período de tempo definido. O padrão são 2
minutos .

 

XI. ARRANCAR A(S) VÁLVULA(S) MANUALMENTE

1

2

3

4

5

Repetir os passos 1 - 2 para arrancar
manualmente válvulas adicionais.

Pode ajustar o tempo de rega manual � ou �
(para cima ou para baixo).

Para cancelar, girar o selecto para durante 3
segundos. Voltar com o selector para .

Depois da rega manual estar completa, o
sistema apresenta a hora actual.

Português 
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XII. ARRANCAR PROGRAMA 
MANUALMENTE

1

2

3

 

XIII. APAGAR TODA A INFORMAÇÃO 
DO PROGRAMA

1

2

3

Pressionar
ambos durante 5
segundos até
que seja
visualizado
“RESET OK”
Soltar.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA CAUSA PROVÁVEL CORREÇÁO

O programa não é acionado
automaticamente.

1. O dial se encontra na posição OFF
(DESLIGADO).

Coloque o dial na posição AUTO.

2. Não foi definido o horário de início (Start Time)
da rega para o programa.

Gire o dial para a posição        SET WATERING START TIMES (CONFIGURAR HORÁRIOS
DE INÍCIO DA rega) e verifique os horários de início introduzidos para o programa. Se o
horário de início (Start Time) estiver faltando, introduza o mesmo conforme descrito no
página 106.

3. Talvez hoje não seja um dia programado para
a rega.

Selecione o programa e gire o dial para a posição        ADVANCED CYCLES (CICLOS
AVANÇADOS). Verifique os dias de rega para o programa.

4. O recurso de Dia(s) permanente(s) sem rega
(Permanent(s)-Day-Off) está impedindo a rega.

Se este recurso foi configurado corretamente, não á necessidade de fazer correções. Para
fazer alterações no recurso Dia(s) Permanente(s) (Permanent-Day(s)-Off), consulte a
página 108.

5. O percentual do ajuste sazonal (Seasonal
Adjust) do programa está configurado em 0%.

Configure      o percentual de ajuste sazonal (Seasonal Adjust) acima de 0%. Consulte as
instruções no página 107.

O display exibe a operação de uma
válvula, mas não ocorre a rega.

6. O sistema do sensor está impedindo a rega. Gire a chave do sensor para a posição        BYPASSED (DESVIADO). Se a rega reiniciar, o
sensor está operando corretamente e nenhuma correção é necessária.

7. Nenhum sensor ou jumper está conectado aos
terminais SENS do controlador e a chave do
sensor foi configurada em ACTIVE (ACTIVE).

Gire a chave do sensor para a posição       BYPASSED (DESVIADO). Para evitar
ocorrências futuras, instale o jumper que veio incluído nos terminais SENS do controlador.

A válvula não é acionada. 8. Não foi configurado o tempo de rega (Run
Time) para a válvula.

Gire o dial para posição do número de válvula e configure a chave de programação para
verificar o tempo de rega (Run Time) da válvula em cada programa.

Português 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA CAUSA PROVÁVEL CORREÇÁO

9. Um curto-circuito na fiação da válvula ou
solenóide desativou a estação. (O LED DE
ALARME na placa frontal se encontra aceso.).

O display indicará “# Err,” onde # corresponde ao número da válvula com falha. Identifique e
repare a falha no circuito. Em seguida, teste a válvula fazendo-a funcionar manualmente.

10.O sistema do sensor está impedindo a rega. Veja a correção para a causa No. 6.

11.Não foi definido o horário de início (Start Time)
da rega para o programa ao qual a válvula foi
designada.

Veja a correção para a causa No. 2.

12.O ajuste sazonal (Seasonal Adjust) para o
programa da válvula está configurado em 0%.

Veja a correção para a causa No. 5.

O display aparece parcial ou
completamente em branco.

13.Um surto elétrico ou raio danificou os
componentes eletrônicos do controlador.

Pressione o RESET BUTTON (BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO). Se o surto elétrico não causou
dano permanente, o controlador aceitará comandos de programação e funcionará
normalmente. Se o controlador não operar corretamente, entre em contato com o Serviço de
Assistência Técnica da Rain Bird.

A rega inicia quando não
deveria.

14.A tecla        MANUAL START / ADVANCE 
(Partida Manual / Avançar) foi pressionada.

Para cancelar um programa inicializado manualmente, coloque o dial na posição “OFF”
(Desligado) por três segundos. Em seguida, coloque o dial de volta para a posição “AUTO”
(Automático).

15.Um horário de início (Start Time) de rega
indesejado pode ter sido introduzido.

Gire o dial para a posição       “SET WATERING START TIMES (Configurar horários de início
da rega) e verifique se algum dos programas possui um horário de rega indesejado.
Consulte o página 106 quanto às instruções para configurar e eliminar horários de rega.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA CAUSA PROVÁVEL CORREÇÁO

16.Os programas podem estar empilhados. Os programas se acumulam um após o outro se houver a sobreposição do horário de rega na
programação. Certifique-se de que os programas A, B e C não estejam programados para iniciar
quando qualquer outro estiver programado. Consulte o Guia Básico do Modular ESP quanto às
instruções para configurar os horários de início (Start Time) da rega.

O LED do alarme está aceso. 17.Não há horário para inicialização (Start
Time) da rega.

Todos os horários de início (Start Time) da rega foram removidos. Introduza pelo menos um horário
de início de rega e retorne o dial para a posição      AUTO. O LED desligará.

18.Não há horários definidos para a rega (Run
Time).

O tempo de rega (Run Time) padrão de 10 minutos para todas as válvulas ativas foi removido.
Introduza um horário de início de rega para pelo menos uma válvula ativa e retorne o dial para a
posição      AUTO. O LED desligará.

19.O     ajuste sazonal (Seasonal Adjust) está
em 0%.

O valor da     percentagem do ajuste sazonal (Seasonal Adjust) foi configurado em zero. Introduza
um valor de ajuste sazonal e retorne o dial para a posição      AUTO. O LED desligará.

20. Estação em curto. Um curto-circuito na fiação da válvula ou solenóide desativou a estação. Veja a correção para a
causa No. 9.

Português 
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CONFIGURATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT
DE LA POMPE/VANNE MAÎTRESSE

CONFIGURANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOMBA Y LA VÁLVULA MAESTRA

EINSTELLEN VON PUMPEN-/HAUPTVENTILBETRIEB

SET MASTER VALVE/PUMP OPERATION

IMPOSTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA
POMPA/VALVOLA PRINCIPALE

WERKING VAN POMP/HOOFDKLEP INSTELLEN

CONFIGURAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO 
DA BOMBA / VÁLVULA MESTRA

Ρ	θ�ιση τη� λειτουργ�α� τη� 
αντλ�α�/γενικ�� βαλβ�δα�

Pompan›n/Master Vanan›n Çal›flma Ayar›

Répétez les étapes 3 et 4 pour configurer
chaque station.

Repita los pasos 3 y 4 para todas las
estaciones que desee configurar.

Schritt 3 und 4 für alle erforderlichen
Stationen wiederholen.

Repeat steps 3 - 4 for additional valves.

Ripetere i passaggi  3 e 4 per tutte le
stazioni necessarie.

Herhaal stap 3 en 4 voor alle benodigde
stations.

Repita os passos 3 e 4 para todas as
estações necessárias.

Επαναλ�βετε τα β
�ατα 3 και 4 για 
�λου� του� απαρα�τητου� σταθ�ο��.

Gerekli tüm istasyonlar için 3. ve 4. 
ad›mlar› tekrarlay›n.

1

2

3

3a
3b

4

4a

4b

5

P/N 636735



 

 

DÉLAI PROGRAMMABLE ENTRE LES STATIONS

DEMORA PROGRAMABLE ENTRE ESTACIONES

PROGRAMMIERBARE ZEITVERZÖGERUNG 
ZWISCHEN DEN STATIONEN

PROGRAM DELAY BETWEEN STATIONS

INTERVALLO PROGRAMMABILE TRA LE STAZIONI

PROGRAMMEERBAAR VERTRAGINGSINTERVAL
TUSSEN STATIONS

INTERVALO PROGRAMÁVEL ENTRE ARRANQUE
DAS ESTAÇÕES

Καθυστ�ρηση �ε δυνατ�τητα προγρα��ατισ�ο	
�εταξ	 σταθ��ν

‹stasyonlar Aras›nda Programlanabilir Gecikme

Appuyez sur OFF pendant 3 secondes.

Presione “OFF” durante 3 segundos.

Drücken Sie OFF für 3 Sekunden.

Press OFF for 3 seconds.

Premere OFF per 3 secondi.

Druk op OFF gedurende 3 seconden.

Pressionar OFF durante 3 segundos.

Πατ
στε το OFF για 3 δευτερ�λεπτα

3 saniye OFF tufluna bas›n›z

1

2

3

4

Rain Bird ® ESP Modular ControllerINSTALLATION, PROGRAMMING AND OPERATION GUIDE ADDENDUM
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