
25 cm
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SI-RR+

MON TAGEM MURAL
EXTERIOR

1 3

4

6

7

Não incluído

230 V

5

25 cm

ø 4 mm

6 mm

ø 4 mm

2

A/ INSTALAÇÃO E INFORMAÇÃO GERAL
1/ Instalação
Localizar o programador junto de uma fonte de alimen-
tação de 230V, 50Hz. O programador tem que estar liga-
do a uma instalação eléctrica em conformidade com os
padrões e que esteja protegida por um fusível no painel
eléctrico. Seleccione um local abrigado onde o progra-
mador não seja salpicado por água.
Remover o disco(s) “extraível” da parte inferior da caixa do
programador



108

P

• Indicador de estado tipo LED bicolor
fornece a seguinte informação:
• Sem luz: ausência de tensão de 230V.
Não está indicada qualquer presença de
corrente eléctrica através do ícon na
forma de tomada eléctrica a piscar que
aparece no canto inferior esquerdo do
écran LCD
• Luz verde fixa: programador funciona
normalmente
• Luz verde a piscar: programador fun-
ciona normalmente, mas um sensor sus-
pendeu a rega. Isto acontece quando se
utiliza um Sensor de Chuva RSD-BEx ou
um pluviómetro Rain Check.
• Luz vermelha fixa: sobrecarga ou siste-
ma em modo desligado

• Programa de salvaguarda: em caso de perda de programa devido a uma falha de cor-
rente prolongada, arranca um ciclo de rega 8 horas após o regresso da corrente, em que
cada estação funciona durante 10 minutos uma vez por dia. Este programa de salva-
guarda atribui por defeito todas as estações ao programa A. O ícone aparece no écran
LCD e permanece até que seja pressionada qualquer tecla. O programador tem que ser
reprogramado.

• Disjuntor automático de corte: o programador SI-RR está equipado com um sistema
de protecção contra curto-circuito / sobrecarga eléctricos que desliga apenas a estação
com o problema eléctrico. Exemplo: a estação 3 tem um problema. O número “3” apa-
rece no écran LCD em conjunto com este ícone a piscar O programador continua a
rega nas restantes estações e salta a que tem o problema. O ícone vai desaparecer se
pressionar a tecla . Localize e solucione o problema e o programador volta ao fun-
cionamento normal dessa estação no próximo ciclo de rega.

• Indicador de estado de sensor: há um indicador tipo LED bicolor no painel frontal do
programador. Se o sistema incluir um dispositivo como o Sensor de Chuva RSD-BEx ou
o pluviómetro Rain Check, o LED indica se esse dispositivo interrompeu ou não a rega
para evitar consumo desnecessário de água. Luz verde fixa: o programa está a funcio-
nar normalmente. Luz verde a piscar: o programa está a funcionar normalmente mas um
sensor suspendeu a rega. 

Nota: se não utilizar um sensor, certifique-se que os dois terminais marcados “S” estão
interligados (jumpered).

!

9V Ni-MH
VARTA  IEC 6F22

(Não incluída)

2/ Informação Geral
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1- Desligar os cabos da toma de corrente
de 230VAC.

3/ Adicionar um módulo de extensão

2 - Desaparafusar os
parafusos de monta-
gem do painel.
Remover o painel.

3 - Inserir o módulo de extensão 4-esta-
ções. Ligá-lo ao painel frontal inclinando
ligeiramente o módulo e depois utilizar o

paafuso fornecido para prendê-lo.

4 - Voltar a colocar o painel frontal 
e aparafusar no seu local.

5 - Voltar a ligar os cabos à
toma de corrente de 230VAC

Nota: O programador tem em conta a presença de um novo módulo assim que a cor-
rente for de novo ligada.
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P4/ Cablagem para as electroválvulas
Capacidade multiválvulas por estação: até 2 válvulas Rain Bird por estação mais uma
válvula mestra ou um relé de arranque de bomba. Certifique-se que todo o cabo do pro-
gramador para as válvulas tem código de aprovação para utilização enterrado em siste-
ma de baixa voltagem.

Seleccione a espessura de cabo adequada. Todas as ligações aos terminais das válvu-
las e todos os troços de cabo no terreno devem ser resistentes à água. Utilize ligações
Rain Bird Quick Connect: DBY, DBR.

Veja diagramas de cablagem.

Cabo no mesmo condutor

Cabo no mesmo
condutor

Cabo no mesmo
condutor

A : CAIXA DE VÁLVULAS
B : RELÉ DE ARRANQUE DE BOMBA
C : TOMA DE CORRENTE
D : BOMBA
E : TRANSFORMADOR
F : VÁLVULA MESTRA

A

A A

SS

SS
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Cabo no mesmo
condutor

Cabo no
mesmo

condutor

Arranque de Bomba ou Válvula Mestra
O terminal marcado “P” é utilizado para arrancar automaticamente uma bomba com relé
ou para para abrir uma válvula mestra. O terminal “P” só fornece corrente quando uma
das estações está em funcionamento.
Relés recomendados: FINDER 55 32 80 24, TELEMECANIQUE RXN 21 E11 B7 ou
HAGER ES-224 ou equivalente.
CUIDADO:
Se nem todas as estações estiverem em uso e um relé de arranque de bomba estiver
ligado, as estações não utilizadas têm que ser ligadas a uma estação em uso. Se as
estações não utilizadas não forem ligadas a outras em uso e o programador reverte
para o programa padrão após uma prolongada quebra de energia, a bomba irá funcio-
nar sem água (a seco). Estragos significativos na bomba irão acontecer.

C

D

B

F

A

5/ Ligação de Modem (opção para funcionamento em modo satélite com o
TeleManager, ver §C)
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1- Desligar os cabos da toma de corrente
de 230VAC.

2 - Desaparafusar os
parafusos de monta-
gem do painel.
Remover o painel.
Desligar os cabos do
transformador.

3 - Instalar e prender o modem utilizando os 2 parafusos for-
necidos. Ligar a banda de cabo entre a placa principal

(mother board) e o modem como apresentado no diagrama 3.

SS



6/ Rádio

(opção)

112

SI-RR+
Interface

99-RT

4 - Ligar a linha telefónica ao modem 
como mostra o diagrama 4

5 - Ligar os cabos do
transformador à placa
principal como apresen-
tado no diagrama 5

6 - Recolocar o
painel frontal e

aparafusá-lo no
respectivo local

7 - 7- Voltar a ligar os cabos à toma de corrente 
de 230VAC

Nota: O programador tem em conta a presença do
modem assim que a corrente for de novo ligada.
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7/ RAIN CHECK ™ (Opcional)

8/ RSD-BEx (Opcional)

Cabo no mesmo
condutor

Cabo no mesmo
condutor

A

Cabo no mesmo
condutor

Cabo no mesmo
condutor

Cabo azul não utilizado

A

SS

SS
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P9/ LPVK - 12E (Opcional)

10/ Declaração de Conformidade "CE"

Eu declaro que o dispositivo tipo SI-RR+ está conforme com os conteúdos das seguintes
directivas do Concelho:

- Nº73/23/CEE de 19/02/73 modificada pela directiva Nº93/68/CEE de 22/07/93
- Nº89/336/CEE de 03/05/89 modificada pelas directivas Nº92/31/CEE de 28/04/92
e Nº93/68/CEE de 22/07/93 e está conforme com os seguintes padrões:

EN 60065-ed 93 para segurança eléctrica
EN 55022 e EN 55024 referente a compatibilidade electromagnética

Aix-en-Provence
27 de Agosto de 2001

Assinatura

A

FB

D

C

E

Cabo no mesmo
condutor

Cabo no mesmo
condutor

SS



Um menú circular. Pressionando repetidamente a
tecla leva-o de volta ao écran
inicial.Recomenda-se que percorra os 8 menús para
se familiarizar com a sequência de écrans e simbolos.
Durante a programação os dados introduzidos são
automaticamente guardados quando se passa

de um écran para o seguinte pressionand . Os
ícones ajudam a programar e indicam que função
parte da sequência está a ser programada. Para ace-
der a uma função específica pressione repetidamente

até aparecer no écran o ícone da função desejada.
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P11/ Glossário
• PROGRAMADOR
Dispositivo utilizado para automaticamente abrir e fechar electroválvulas para rega
• ESTAÇÃO
Terminal numerado na placa de terminais de ligação do programador. 1 ou 2 electroválvulas são ligadas
ao terminal. Se 2 válvulas forem ligadas ao mesmo terminal vão funcionar em simultâneo
• ELECTROVÁLVULA
Dispositivo que abre ou fecha a passagem da água para os aspersores de acordo com a programa-
ção efectuada no programador
• PROGRAMA
Plano semanal de rega que inclui os dias de rega e as respectivas horas de arranque.
• DIAS DE REGA
Dias da semana seleccionados para regar
• CICLO
Grupo de estações com funcionamento sequencial (uma a seguir à outra)
• HORA DE ARRANQUE
Hora do dia em que se pretende iniciar um ciclo de rega. Se introduzir várias horas de arranque,
o ciclo inicia-se várias vezes
• TRIPLO PROGRAMA (A/B/C)
Usado para gerir 3 frequências de rega diferentes. Exemplo: Programa A para a rega de relva todas
as segundas, quintas e sábados às 22h. Programa B para a rega de flores todos os dias às 9h.
Programa C para rega de baixo volume todos os dias. Cada estação é atribuída ao programa A,
ao programa B ou ao programa C e apenas a um deles.
INTERVALO DE ARRANQUE ENTRE ESTAÇÕES: dL
Pode programar um intervalo de 0 a 99 segundos entre arranque de estações atribuidas ao mesmo
programa.

- Definição da hora e do dia

- Definição dos dias de rega

- Definição das horas 
de arranque

- Intervalo entre Arranque de estações: dL

- Arranque manual de
um ciclo (programa)

C

%
- Arranque manual
de uma estação

- Sistema On / Desligado

CYC

STA

dL
- Definição do “Water Budget”

- Definição dos tempos de rega e atri-
buição de cada estação aos 
programas A, B ou C

B/ PROGRAMAÇÃO CONVENCIONAL; Modo Autónomo (Standalone)



1/ Ajuste do Relógio
Ícone: relógio

A – Definir a hora actual
Pressione a tecla repetidamente até que apareça este écran. 

Utilizar as teclas +/ON e -/OFF
A hora actual irá aparecer em horas e minutos. A tecla +/ON
incrementa a hora. Mantendo a tecla pressionada a hora
aumentará mais rapidamente. A tecla -/OFF diminui a hora. 

Nota: Dois pontos a piscar separam as horas dos minutos.

B – Definir o dia actual
Pressione a tecla  para mover o quadrado ao longo dos
dias da semana, que estão numerados de 1 a 7: Segunda=1,
Terça=2, …. Coloque o quadrado no dia da semana actual.
Exemplo : se “hoje” é Quarta coloque o cursor sobre o número 3.

2/ Definir os dias da semana a regar
Ícone: calendário

Pressione repetidamente a tecla até que apareça este écran.

Primeiro seleccione o programa A, B ou C pressionando a
tecla ABC. Na parte superior esquerda do écran aparece “Prog
A”, “Prog B” ou "Prog C". Utilize a tecla  para mover o qua-
drado ao longo dos dias da semana (1=Segunda). Note que os
números piscam.
O programador vem pré-programado de fábrica para regar
todos os dias.
As teclas +/ON e -/OFF usam-se para definir os dias a regar.
Pressione a tecla -/OFF se não quiser regar nesse dia. O qua-
drado à volta do número desaparece. Se mudar de ideias,
pressione a tecla ON e o quadrado aparece de novo.

Exemplo : Pretende regar todas as Segundas, Terças e Quintas. Então, deve cancelar os dias em que
não quer regar. Utilize a tecla para mover o quadrado até ao dia 3. Agora pressione a tecla -/OFF
e o quadrado à volta do dia 3=Quarta desaparece. Repita o procedimento para Sexta, Sábado e
Domingo (números 5, 6 e 7). Neste exemplo só os números 1, 2 e 4 devem aparecer no interior de um
quadrado.

P

1   2   3   4   5   6 7
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3/ Definir Horas de Arranque
Ícone: Despertador

Pode arrancar o mesmo programa até 8 vezes por dia. Em cada “hora de arranque” todas as estações
pertencentes a um programa funcionarão em modo sequencial durante o tempo que seleccionou
para cada uma delas. Ver capítulo IV. Agora vai definir as horas de arranque para cada um dos 

programas.

Pressione repetidamente a tecla até que apareça este
écran. Utilize a tecla ABC para seleccionar o programa A, B ou
C. O programa seleccionado está indicado no écran por “Prog”
seguido por A, B ou C. Agora defina a primeira hora de
arranque. Utilize as teclas +/ON e -/OFF para aumentar ou
diminuir a hora. Depois de fixar a primeira hora de arranque
pressione para fixar a seguinte, utilizando igualmente as
teclas +/ON e -/OFF.
Para definir as horas de arranque de outro programa pressio-
ne a tecla ABC e repita o procedimento anterior. Para guardar
as horas de arranque e passar à próxima função pressione a
tecla  .

Nota: Não é necessário usar todas as 8 horas de arranque para cada programa. O programador guar-
da automaticamente as horas de arranque definidas por ordem cronológica (das 00.00 às 23.59). Para
anular uma hora de arranque: pressione repetidamente a tecla "(ICON)" até que apareça no écran a
hora de arranque que pretende apagar. Quando esta aparecer mantenha a tecla "(ICON)" pressiona-
da pelo menos durante 2 segundos para a fazer desaparecer.
Nota: Para a função “hora de arranque” só há 1 ponto a separar as horas dos minutos.

4/ Definir o Tempo de Rega por Estação
Ícone: relógio de areia

Pressione repetidamente a tecla  até que apareça este écran.

O número da estação aparece no lado esquerdo do écran.
Para definir o tempo de rega da estação use as teclas +/ON e
-/OFF. Essa duração é definida, em incrementos de 1 minuto,
de 0 minutos a 12 horas. Mantendo pressionadas as teclas
+/ON e -/OFF os minutos passam mais rapidamente. Cada
estação tem que ser atribuída a um programa. Utilize a tecla
ABC para atribuir a estação ao programa A, B ou C. A letra A,
B ou C vai aparecer no lado direito do écran para indicar qual
o programa que seleccionou. 
Pressione a tecla para passar à estação seguinte.

Nota: Atenção de modo a não sobrepor programas. Se pro-
gramar um arranque enquanto outra estação ainda está em
funcionamento, o programador espera que termine a que
está em curso e retarda a hora de arranque seguinte até que o
programa (ciclo) anterior esteja completo.

P

Prog A

A
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5/ Definir “Water Budget”
(Modificar percentualmente a quantidade 
de água a aplicar)

símbolo de percentagem

O programador dispõe da função “Water Budget” de modo a
ajustar o tempo de rega, para cada programa, de 0 a 200%
sem necessidade de modificar os tempos de rega para cada
estação. Pressione repetidamente a tecla até que apare-
ça este écran.
Utilize a tecla ABC para seleccionar o programa sobre o qual
pretende ajustar os tempos de rega. Neste exemplo é o pro-
grama A.
Use as teclas +/ON e -/OFF para fixar este ajuste de tempos
de rega em incrementos de 10%. 
100% é o ponto de partida. Nesse caso a duração do tempo
de rega de cada estação é a que previamente foi programada.
Para reduzir o tempo de rega pressione a tecla -/OFF e para o
aumentar pressione a tecla +/ON.

Exemplo: “80” no écran significa que o tempo de rega foi reduzido em 20% em todas as estações do
programa. Uma duração inicial de 10 minutos previamente programada será agora reduzida para 8
minutos.

Nota: Quando aumentar o tempo de rega de um programa verificar se não vai ocorrer sobreposição

de programas ou de arranques.

6/ Definir o Intervalo entre Arranque de Estações
símbolo dL

O SI-RR+ tem uma função que permite programar um intervalo entre arranque de cada estação atri-
buída ao mesmo programa. Durante esse intervalo nenhuma estação vai estar em funcionamento. O
intervalo pode ser definido de 0 a 99 segundos. Pode definir um intervalo diferente para estações
atribuídas aos diferentes programas A, B e C. Note que o intervalo não afecta o arranque de bomba
ou abertura de uma válvula mestra (Terminal P) nem a hora de arranque da primeira estação de cada
programa. Note também que a bomba ou a válvula mestra vão-se manter activadas durante o inter-
valo de arranque entre duas estações.

P
%

Prog A

%

Pressione repetidamente a tecla até ser visualizado este écran.
Utilize a tecla ABC para seleccionar o programa para o qual deseja
um intervalo entre arranque de cada estação. Defina o intervalo
pressionando as teclas +/ON ou -/OFF.O intervalo é definido em
incrementos de 1 segundo de 0 a 99 segundos. O valor padrão é "0"
o que significa que não há intervalo entre arranque das estações. O
valor máximo a definir é 99 segundos.

Durante a fase de intervalo aparece um écran semelhante a este. Neste
exemplo a próxima estação marcada para arrancar é a estação 5 atri-
buída ao programa C. O tempo que resta do intervalo é contado em
ordem decrescente até "0".
Se esta função não estiver programada não há intervalo entre arranque
de estações.
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7/ Arranque Manual de Uma Estação
mão + STA

Pressione repetidamente a tecla  até que apareça este
écran.
O número da estação aparece no lado esquerdo do écran
(exemplo: estação 1).

Pressionar repetidamente a tecl 
até aparecer no écran o número da
estação pretendida. No exemplo,
pressione a tecla +/ON para arran-

car manualmente a estação 1. O aspersor no écran começa a
“regar”.
Jacto de água a piscar
O tempo de rega aparece no écran. O tempo restante começa
em contagem decrescente. Se pressionar a tecla enquanto
a estação está a regar, o programador passa à estação seguin-
te e esta começa a regar. Se pretender parar a rega antes de

terminar o tempo programado pressione a tecla -/OFF. O jacto de água do aspersor desaparece.
Permanece no écran apenas o número da estação.
Nota: A função "water budget" não funciona no modo de arranque manual de estação.

8/ Arranque Manual de um Programa 
mão + CYC

Recordar que um programa (ciclo) consiste no funcionamen-
to sequencial de todas as estações atribuídas ao mesmo pro-
grama.

Pressione repetidamente a tecla até que apareça este
écran. Utilize a tecla ABC para seleccionar o ciclo que preten-
de arrancar. Pode seleccionar o programa A, B ou C.
O programa seleccionado aparecerá na parte superior
esquerda do écran. Para iniciar o programa (ciclo) pressione
a tecla +/ON. O jacto do aspersor do écran começará a piscar.
O número da primeira estação do programa aparece no
écran e o seu tempo de rega começa a contagem decrescen-
te. De seguida aparece o número da segunda estação deste
programa e o seu tempo de rega em contagem decrescente.

As restantes estações do programa aparecem de modo sequencial até que o programa (ciclo) esteja
completo. Note que apenas as estações com um tempo de rega pré programado aparecem. Se pre-
tender parar o ciclo de rega iniciado de forma manual pressione a tecla -/OFF. O écran mostrará
então a hora actual.

Nota : Se aparecer uma cruz sobre o aspersor (ver capítulo seguinte) não é possível efectuar qualquer
arranque manual. Mesmo que o écran mostre o aspersor com o jacto de água a piscar nenhuma rega
será efectuada.
Importante : Se a função Water Budget estiver definida com um valor superior ou inferior a 100% o
ícone % aparece no écran e o tempo de rega aumentado ou diminuído será visualizado.
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9/ Sistema ON / Desligado
cruz

O programador tem uma função que tanto permite como suspende a rega. O modo padrão
é ON o que permite que a rega programada seja efectuada.
Pode suspender a rega (tempo de chuva) sem ser necessário alterar a programação de rega

estabelecida. Pressione repetidamente a tecla até
que apareça este écran. Note que aparece no écran
uma cruz a piscar sobre o aspersor. Para suspender a
rega pressione a tecla -/OFF e a cruz deixa de piscar. Se
percorrer os vários menus, pressionando a tecla 
pode verificar que a cruz fixa aparece em todos os
écrans excepto neste exemplificado. Não será possível
efectuar nenhuma rega, seja manual ou automática.
Para voltar ao modo de rega pressione repetidamente a
tecla até ao écran em que a cruz se encontra a pis-
car. Então pressione a tecla +/ON e a cruz desaparece.   

Nota: Com o programador em modo desligado, o indi-
cador tipo LED do painel frontal aparece vermelho.

C/ MODO SATÉLITE
O seu programador pode funcionar como satélite no sistema de controlo central Tele
Manager.
Para funcionar no modo satélite, tem que ser instalado um modem. Ver §A-5.

IMPORTANTE:
• No modo satélite, pode sempre arrancar manualmente estações ou programas mesmo que
o satélite esteja "OFF" (ver B/ PROGRAMAÇÃO CONVENCIONAL §7, §8)
• No modo satélite, não pode modificar o programa actualmente em curso. No entanto pode
sempre visualizar o programa guardado pressionando a tecla 
• No modo satélite, é sempre possível desligar o SI-RR+ no local se necessário.
Pressione repetidament para visualizar o écran ON / OFF. Depois pressione a tecla
-/OFF. Aparece uma cruz no aspersor no écran.
• Durante qualquer comunicação, seja qual for o motivo, entre o SI-RR+ e o Tele
Manager, o programa guardado no SI-RR+ é automaticamente substituido pelo progra-
ma seleccionado no Tele Manager.
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PÉcrans adicionais em Modo Satélite :

a) Modo de rega automática (ON) b) Rega automática está impedida (OFF)

2 - Écran ON-OFF. Pressione repetidamente a tecla "(ICON)" até aparecer um destes écrans.
Há 3 possibilidades:

a) Não há cruz. Rega automática irá
funcionar.
Pode impedir isso pressionando -/OFF

b) Há uma cruz a piscar. Pode pressionar
+/ON para permitir horários de rega
automática ou pressionar -/OFF para
impedir.
c)Há uma cruz fixa. Não pode fazer modifi-
cações no local. Não irá funcionar nenhuma
rega automática mas pode manualmente
iniciar uma estação ou um ciclo.
Só o software Tele Manager pode modificar
o estado.

1 - Écran de suspensão, 2 possibilidades:

4 - Rain Delay
Esta função só pode ser programada a partir de um
PC equipado com o Tele Manager. Não pode modificar
o Rain Delay no local. No entanto arranques manuais
de estação ou programa são ainda possíveis.

5 - Écran de Comunicação
Este écran indica que o seu Satélite está em comuni-
cação com o software Tele Manager.


