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Image
O controlador deve localizar-se
perto de uma fonte eléctrica de
230 V, 50 Hz. A instalação
eléctrica deve ajustar-se às
normas vigentes e o painel
eléctrico deve dispôr de um fusível
de protecção.
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Ligação às Electroválvulas
Capacidade de uma estação multiválvula: 1 válvula Rain Bird por cada estação,
mais uma válvula mestra ou o relé de arranque da bomba. Assegure-se de que a
totalidade dos cabos eléctricos entre o controlador e as electroválvulas segue as
normas referentes a instalações subterrâneas de baixa tensão.
Utilize um cabo eléctrico de dimensão adequada. Todas as conexões de entrada das
válvulas e as distribuições do cabo eléctrico no terreno devem estar hermeticamente
seladas. Utilize os conectores “Rain Bird Quick Connect”: DBY, DBR, DBM, KING.
Siga os esquemas representados das ligações dos cabos eléctricos.

A : Caixa da válvula.
B : Relé de arranque da bomba.
C : Relé de corrente.
D : Bomba.
E : Módulo de alimentação
F : Válvula mestra.

Cabos na mesma
conduta

Cabos na mesma
conduta

Cabos na
mesma conduta

A A A

EE

7

P10004

230 V

24 V

24 V C P 1 2 3 4

Ø 3 mm

Ø 3 mm

LED
     = 230V
     = 230V
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Relé de arranque da bomba ou válvula
mestra
O terminal assinalado com a letra “P” é
utilizado para iniciar automáticamente a
bomba por intermédio de um relé, ou para
abrir a válvula mestra. O terminal “P” só
fornece electricidade quando uma das
estações se encontrar em funcionamento.
Relés recomendados:
FINDER 55-1, HAGER E123-01 ou
equivalentes.

Precaução
No caso de não se fazer uso de todas as
estações, deve-se saltar as que não são
utilizadas, quer dizer, deve-se desviar a sua
conexão para uma estação em uso. Se as
estações que não são usadas não forem
saltadas, corre-se o risco de, em caso de
corte prolongado de energia, o controlador
possa perder a programação em memória e
inicie o seu programa de forma defeituosa,
de modo  a que a bomba entre em
funcionamento sem água em algumas
estações, podendo daí advir danos
extremamente graves.

Cabos na mesma
conduta

Cabos na mesma
conduta

D

C

A

F
B

E

Cabos na mesma
conduta

Cabos na
mesma

conduta

A

E

OPÇÃO DO
PLUVIÒMETRO
RAIN CHECKTM
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POPÇÃO DE
PROTECÇÃO
ANTI
DESCARGA
LPVK-12E

Cabos na mesma
conduta

Cabos na
mesma conduta

E

A

F

D

C

B

Coloque de seguida o painel frontal na caixa.
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PROGRAMAÇÃO
• O controlador IMAGE  tem um menú circular composto

por 8 écrãs, que se visualizam sucessivamente
premindo o botão ➞.

• Os dados de programação introduzidos são
automaticamente armazenados quando se passa de um
écrã para outro, premindo o botão ➞.

• As diferentes funções estão representadas por ícones ,
que assim mesmo indicam sobre que par te do
programa de rega é que se está programando. Para
programar uma função específica, prima repetidamente
o botão ➞, até que apareça no ecrã o ícone da função
designada

AJUSTE DO RELÓGIO/CALENDÁRIO

MARCAÇÃO DOS DIAS 
DE REGA DE CADA PROGRAMA

MARCAÇÃO DA HORA 
DE INÍCIO DE REGA

SELECÇÃO DO TEMPO DE REGA 
POR ESTAÇÃO

GESTÃO DE ÁGUA

ARRANQUE MANUAL DE UM
CICLO

%
ARRANQUE MANUAL DE
UMA ESTAÇÃO

SISTEMA ACTIVADO/DESACTIVADO

CYC

STA
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

I. AJUSTE DO RELÓGIO/CALENDÁRIO
A. AJUSTE DE HORA ACTUAL
Introduza no programador a hora em curso, utilizando os botões +/ON e -/OFF
O botão +/ON adiantará o relógio.
O botão -/OFF atrasará o relógio. Se premir o botão durante 2 ou mais segundos, a
hora avançará ou retrocederá mais depressa.

B. AJUSTE DO DIA EM CURSO PARA CICLOS DE 7 DIAS
Neste ciclo, verá uma fila de números do 1 ao 7, que representam os dias da semana
( 1=Segunda, 2= Terça, etc.). Prima o botão para passar o cursor de um número
para outro. O número em que deixe situado o cursor antes de passar ao ecrãn
seguinte, ficará seleccionado como dia em curso da semana (hoje).

Exemplo: Hoje é Quarta. Coloca-se o cursor em “3”.

II.  MARCAÇÃO DOS DIAS DE REGA DE CADA PROGRAMA (CICLO DE 7 DIAS)
As seguintes instruções referem-se a um ciclo de rega de 7 dias. No entanto o
procedimento é idêntico para ciclos de 2,3 ou 5 dias. Seleccione o programa desejado
premindo o botão A/B. O botão permite passar o cursor quadrado através dos
números 1 a 7 (1= segunda). Para seleccionar um dia da semana como dia de rega,
situe o cursor sobre o número correspondente a esse dia e prima o botão +/On. Ao
passar o cursor, o número ficará dentro do quadrado, indicando que esse dia será de
rega. No caso de desejar anular a selecção de algum dia, coloque o cursor sobre o
número correspondente e prima o botão -/Off. O quadrado sobre esse número
desaparecerá. Podendo repetir-se o processo para outro programa. Neste exemplo,
Segundas, Quintas e Sextas foram assinaladas como dias de rega do programa A.

1 2 3 4 5 6 7

A
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A

B

%

%

III.  MARCAÇÃO DA HORA DE INÍCIO DE REGA
Se, num dia assinalado como de rega, desejar efectuar várias regas curtas em vez de uma única grande,
existe a possibilidade de se iniciarem ciclos de rega até 8 vezes por dia. Em cada arranque, todas as
estações pertencentes ao program activado funcionarão de forma sequencial (durante um tempo
seleccionado segundo as instruções do ponto IV). Para marcar a hora de arranque siga a seguinte
sequência de instruções: 1. Seleccione o programa premindo o botão A/B.  2. Fixe a hora de arranque da
primeira rega com os botões +/On e -/Off. 3. Se deseja fixar uma segunda hora de arranque, prima o botão

e repita o passo 2. 4. Se desejar, repita o processo para outro programa. 5. Quando tiver terminado a
marcação, prima o botão ➞. A marcação ficará armazenada e passar-se-á para a função seguinte.

NOTA: Não é obrigatória a utilização dos oito arranques que o controlador permite. Ainda que os arranques
sejam introduzidos de uma forma desordenada, o Image, armazena-os automaticamente por ordem
cronológica desde as 0:00 até às 23:59. Para anular uma ordem de arranque prima o botão .
Visualizará, uma a uma, as horas de arranque. Quando aparecer a hora que quer anular, mantenha
apertado o botão durante 2 ou mais segundos cancelando-a deste modo.

IV.  SELECÇÃO DO TEMPO DE REGA POR ESTAÇÃO
Ao entrar nesta opção, o programador solicita os dados para a primeira estação. 1. Com o botão A/B,
assinale a estação, bem como o programa A ou B.  2. Seleccione a duração de rega na estação 1, com os
botões +/ON e -/OFF. A duração pode oscilar entre 1 minuto e 4 horas, com incrementos de 1 minuto. A
duração de rega em cada estação visualiza-se em horas e minutos. 3. Prima o botão . Agora, o
controlador solicita os dados para a segunda estação. Repita o processo para as restantes estações.
NOTA: Se os ciclos de rega se interceptam (por ex: um segundo ciclo começar antes do primeiro ciclo
terminar) o controlador atrasará o início do segundo ciclo até à conclusão do primeiro ciclo

V.  GESTÃO DE ÁGUA (WATER BUDGET)
O controlador dispõe de uma função de gestão de água (water budget), que se utiliza para variar a duração
da rega desde 0% (rega a zero) até 200% (dobro da rega), simultaneamente em todas as estações e em
todos os programas. Um “100” no écrã significa que todas as estações funcionarão 100% do tempo de rega
programado. A função de gestão de água pode ser muito útil para reduzir a rega durante os meses frios de
Inverno ou para a aumentar durante os períodos de calor. A duração de rega aumenta-se ou diminui-se em
incrementos de 10%, utilizando os botões +/On e   -/Off.
Exemplo: Um “80” no visor, significa que o tempo de rega em todas as estações está reduzido em 20%.
Quer dizer que se a rega previamente programada fosse de 10 minutos, o controlador apenas regaria 8
minutos.
O incremento ou a diminuição não aparecem no écrã IV, ícone . Contudo, no écrã I, ícone , poder-
se-á visualizar o ícone “%” indicando que a função de gestão de água (water budget) tem um valor diferente
de 100%. É importante não esquecer que a percentagem afecta todas as estações em ambos os
programas. Para desactivar a gestão de água (water budget), situe-se no écrã V, ícone “%”, e fixe a
percentagem em 100%.
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STA

B

CYC

CYC

VI.  ARRANQUE MANUAL DE UMA ESTAÇÃO
O número da estação aparece no canto superior esquerdo do écrã (na figura, por ex: É a estação 2). Para
avançar de uma estação para outra, utilize o botão . Exemplo: Para arrancar manualmente a estação 2,
prima o botão até que apareça o número 2. Então, prima o botão +/On. A rega inicia-se e o
controlador indica esse início no visor através de um ícone a piscar. O visor apresenta a contagem
decrescente do tempo de rega programado que falta executar, (exemplo: 12 minutos) com incerementos de
1 minuto. No caso de desejar suspender a rega antes desta ter cumprido o tempo programado, prima o
botão /off. O ícone do aspersor deixa de piscar, significando que se interrompe a rega.
Nota: A opção de gestão de água (Water Budget) não funciona quando a rega é efectuada em modo
manual (Arranque manual de uma estação).

VII.  ARRANQUE MANUAL DE UM CICLO
Um ciclo consiste no funcionamento sequencial de todas as estações atribuidas num programa. Para iniciar
manualmente um ciclo: 1. Seleccione um programa com o botão A/B. 2. Prima o botão +/on. O ciclo
inicia-se, surgindo um ícone a piscar (que representa o esguicho de um aspersor). No visor aparece o
número da primeira estação pertencente ao ciclo, juntamente com o tempo que falta para acabar a rega.
As estações seguintes irão aparecer sequencialmente à medida que se vão activando. Se a função de
gestão de água (Water Budjet) estiver activada, o ícone “%” aparece junto ao “A” ou ao “B”. O tempo de
rega aumentado ou diminuído aparecerá também no visor. 3. Se desejam interromper a rega antes desta
chegar ao fim, prima o botão -/off. O controlador volta então ao écrã 1. (relógio).
NOTA: Se o programador se encontra em modo off, o que se identifica através de um ícone com a forma
de um aspersor que não pisca e que está cortado com uma cruz, não é possivel nenhum tipo de arranque,
nem manual, nem automático.  Veja-se o passo VIII.

VIII.  SISTEMA ACTIVADO/DESACTIVADO
O modo normal é “on” que permite que se efectue a rega programada.
Pode-se evitar efectuar a rega programada (no caso de tempo chuvosos), sem mudar os horários dos
programas de rega estabelecidos: 
1. Situe-se no écrã em que aparece um aspersor riscado por uma cruz a piscar. Para suspender o programa
de rega, prima o botão -/off. A cruz pára de piscar. Se passar de menú, premindo o botão , verifica-
se que a cruz aparece em todos os écrãs excepto num. Não sendo assim possível efectuar qualquer rega,
nem automática nem manual. 
2. Para restabelecer o programa de rega, volte ao écrã que tem a cruz a piscar, premindo o botão .
Carregue então no botão +/on. A cruz deseparecerá.
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NO CASO DE CORTE DE CORRENTE ELÉCTRICA
No caso de não se receber corrente a 230 V, o visor de cristal liquído (LCD) apagar-se-á. Não se efectuando assim qualquer rega. Contudo , o
Image tem uma unidade de memória que conserva armazenada a programação durante um período de tempo de 24 horas. Se a duração de
corte do corrente for superior a 24 horas, activar-se-á um programa de emergência que regará 10 minutos por dia em cada estação. A rega,
neste caso inicia-se 8 horas após o restabelecimento da corrente eléctrica, devendo então, o programador ser reprogramado.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO EUROPEIA
Declaro que o programador de rega Image, ajusta-se às directivas Europeias 73/23/CEE e 93/68, referentes à segurança eléctrica, e às
directivas 89/336/CEE, 93/31/CEE e 93/68/CEE referentes à compatibilidade electromagnética.
As aplicações standard de acordo com as fichas técnicas são:
EN 60065 para segurança eléctrica.
EN 50081-1 ed 92 e EN 50082-1 ed 92 para interferências e resistência contra interferências. 
O dispositivo Image está alimentado por uma corrente monofásica de 230 V a 50 HZ.
AS INFORMAÇÒES GERAIS DO CONTROLADOR IMAGE ESTÃ LOCALIZADAS À ESQUERDAS DO TERMINAL STRIP.

Aix-en-Provence, 13/09/2000
Director Geral
RAIN BIRD EUROPE




