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Controlador por rádio bidireccional
Instruções de utilização

Portuguese



 A. Introdução
Obrigado pela sua aquisição do controlador LEIT-2 da DIG, que funciona como 
parte do sistema LEIT-2. Este manual descreve como colocar rapidamente em 
funcionamento o controlador LEIT-2. Após ler este manual e estar familiarizado 
com as funções básicas do controlador, pode utilizar o manual como referência 
para tarefas menos comuns no futuro.

 B. Acerca do sistema LEIT-2
O controlador de irrigação alimentado por energia solar LEIT-2 é um dispositivo 
sem fios avançado que é programado através do aparelho portátil de 
controlo remoto LEIT RC2. O controlador LEIT-2 é composto por um módulo 
fotovoltaico (painel PVM), 2 pares de fios de estação de 45 cm (18 pol.) (com 
as designações #V1 ou #V2) utilizados para ligar o controlador a até dois 
solenóides S-305DC e um par de fios amarelos para a ligação de sensores. 
O LEIT-2 dispõe de um módulo fotovoltaico ultra-compacto que aproveita 
a energia solar para produzir electricidade que é armazenada e utilizada 
para alimentar o controlador de dia e de noite, em quaisquer condições 
meteorológicas. O controlador LEIT-2 é operado através do aparelho portátil 
de controlo remoto LEIT RC2, que possui uma amplitude de funcionamento, 
através de um rádio bidireccional, de até 100 metros (350 pés) em condições 
de visibilidade (sem obstruções). 
O controlador LEIT-2 necessita de uma exposição diária a níveis de luz de 3000 
lux, no mínimo, o equivalente à luz natural por volta das 7 ou das 8 horas da 
manhã num dia nublado. Em dias muito nublados, o controlador necessita de 
mais tempo para carregar e para funcionar com o rádio.

IMPORTANTE: A comunicação entre o aparelho portátil LEIT RC2 e os 
controladores LEIT-2 é automaticamente limitada às horas diurnas, quando 
existe energia luminosa suficiente. Dias mais longos de luminosidade intensa 
permitirão que o rádio funcione automaticamente durante partes mais longas 
do dia, incluindo durante a noite.
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 D.  Direitos de autor e conformidade
Direitos de autor 2010 DIG Corporation. Todos os direitos reservados. LEIT RC2 e LEIT-2 
são ambos marcas comerciais da DIG Corporation. A aguardar patente.

Cumprimento das normas da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), da 
Comunidade Europeia (CE), do Canadá e da Austrália.
Para cumprir os requisitos de conformidade de exposição a energia de radiofrequência (RF) da FCC, a 
antena utilizada para este transmissor é instalada de modo a permitir uma distância de separação de 
pelo menos 20 cm (8 polegadas) de todas as pessoas (não incluindo mãos, pulsos, pés e tornozelos) e 
não pode ser situada no mesmo local nem funcionar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Este dispositivo tem de cumprir os requisitos de exposição a energia de RF da FCC para dispositivos 
de transmissão móveis e fixos. O transmissor/receptor deste modelo produz e utiliza energia de 
radiofrequência. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, pode 
causar interferência na recepção de rádio e televisão. 

    IDENTIFICACIÓN DE LA FCC PARA EL CONTROLADOR:  
UJV-LEIT01 IC: 6694A-LEIT01

    IDENTIFICACIÓN DE LA FCC PARA EL MANDO A DISTANCIA:  
UJV-LEIT02 IC: 6694A-LEIT02 

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de 
Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites visam proporcionar uma 
protecção adequada contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento 
produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e utilizado de acordo 
com as instruções, o controlo remoto pode causar interferências prejudiciais em comunicações de 
rádio. Contudo, não já quaisquer garantias de que não ocorrerão interferências numa instalação em 
particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, 
o que pode ser determinado ao ligar e desligar equipamentos, o utilizador é incentivado a tentar 
corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
• Reoriente ou desloque a antena de recepção.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual está ligado o receptor.
• Consulte um técnico da DIG para obter ajuda.

Advertência: o utilizador não deve efectuar quaisquer alterações de campo ou modificações ao 
controlador LEIT-2 ou ao aparelho portátil LEIT RC2. Todos os ajustes e alterações têm de ser 
realizados nas instalações da DIG segundo as directrizes especificas propostas no nosso manual de 
instruções. Qualquer adulteração ou modificação do equipamento anulará a autoridade do utilizador 
de utilizar a unidade, colocará o equipamento em infracção à parte 15 das Normas da FCC e anulará 
a garantia.
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 C. Assistência técnica

Caso se depare com quaisquer problemas com este produto ou não 
compreenda as suas várias funções, consulte primeiro este manual. Se 
necessitar de assistência complementar, a DIG disponibiliza os seguintes 
serviços de apoio ao cliente:

 Serviço Técnico nos EUA
A Equipa do Serviço Técnico da DIG está disponível para responder a 
perguntas das 08:00 às 17:00 (PST, Hora do Pacífico) de segunda a sexta-feira 
(salvo feriados) através do número 800-322-9146.
Pode enviar as suas dúvidas por correio electrónico para questions@digcorp.
com ou por fax para o número 760-727-0282.
Documentos de especificações e manuais estão disponíveis para transferência 
em www.digcorp.com.

 Assistência a clientes fora dos EUA
Contacte o seu distribuidor local.
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 1.  Sistema
 1.1. Identificação das peças
1.  O módulo fotovoltaico PVM aproveita a energia solar  

e produz electricidade para alimentar a unidade de  
dia e de noite, em quaisquer condições  
meteorológicas

2. Antena

3. Fios de estações e de sensores

 1.2. Componentes do sistema
Para instalar devidamente o controlador LEIT-2, serão necessários os seguintes 
componentes:

1. Unidade de controlo: LEIT-2, controlador de 2 estações

2.  O controlador é instalado recorrendo a 1 de 3  
configurações de montagem disponíveis:

a.  Cúpula de montagem para caixa de válvulas,  
cor: verde (Modelo 30-30)

b.  Suporte da coluna de montagem  
(Modelo 30-831)*

c.  Acessório com braçadeira para válvula  
(Modelo 30-832)

Se for utilizada o acessório de plástico da coluna de montagem, também é necessária 
uma coluna de montagem. Utilize uma das duas colunas de montagem seguintes: 
coluna de montagem do modelo MCOL2S (pequena) com 63 cm (25 pol.) ou coluna 
de montagem do modelo MCOL2L (grande) com 128 cm (50 pol.), incluindo kit de 
ferramentas de montagem com cola de cimento (para fixar firmemente o suporte de 
montagem na coluna).

b

d
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 E. Funções

•  Toda a energia é fornecida por um módulo fotovoltaico interno e um sistema de 
gestão de energia de microelectrónica alimentado por luz ambiente

• Software multilíngue em inglês, espanhol, francês, alemão e português
•  O controlador inclui um rádio bidireccional com um alcance de funcionamento de 

até 100 metros (350 pés) de visibilidade (sem obstruções)
•  A frequência de rádio encontra-se na banda ISM de 902-928 MHz (868 MHz 

internacional), certificadas pela CE e FCC 
•  Programa predefinido; se não for programado, o controlador funciona segundo 

a predefinição de 5 minutos por dia (no caso de ter sido introduzida uma 
identificação)

• Funcionamento manual através do aparelho portátil RC2
•  A função “ID Cliente” permite ao utilizador dispor de um código de identificação 

unívoco para o aparelho portátil e controladores; esta é uma funcionalidade de 
segurança que impede o acesso a utilizadores não autorizados

•  O LEIT-2 opera até 2 solenóides Unimax S-305DC instalados na maioria das 
válvulas, utilizando um dos adaptadores para válvulas de solenóide da DIG

•  A entrada dedicada de sensor de chuva permite a ligação de um sensor, o que 
promove uma melhor eficiência de gestão de água

•  Protecção eléctrica até 50 Volts; resistente a danos resultantes de relâmpagos e 
correntes de linhas eléctricas

•  A memória não volátil retém indefinidamente a integridade do programa 
(excepto a hora)

•  Produzido a partir de um material robusto e reforçado – resistente a condições 
ambientais rigorosas

•  Não prejudicial para o ambiente: certificado sem chumbo, utiliza a luz como 
fonte de energia

• À prova de água, cumpre os requisitos IP68
•  As configurações de montagem incluem a montagem em válvula, a montagem 

em caixa de válvulas e a montagem em coluna

  Indice
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 1.3. Ferramentas e requisitos de alimentação
1. Decapador de fios comum
2.  Chave de parafusos Philips (n.º 1) se utilizar o acessório com braçadeira para válvula 

ou o acessório de plástico da coluna de montagem ou chave de parafusos Philips (n.º 
2) utilizada com a cúpula de montagem para caixa de válvulas 

3.  Betão: aproximadamente um saco de 40 kg (90 libras) (se utilizar a coluna de 
montagem)

OBSERVAÇÃO: Apenas necessário com a coluna de montagem
4. CONECTORES DE FIOS À PROVA DE ÁGUA (não incluídos)

 1.4. Configuração de instalação rápida e análise de funcionamento
De modo a estabelecer uma comunicação pela primeira vez entre o aparelho portátil 
LEIT RC2 e o controlador LEIT-2, devem ser realizados os passos seguintes:
1. Carregue o aparelho portátil LEIT RC2 (consulte as instruções do LEIT RC2)
2. Configure o aparelho portátil LEIT RC2 (consulte as instruções do LEIT RC2)
3.  Instale o controlador LEIT-2 seguindo as instruções de instalação do LEIT-2 e deixe-o 

sob exposição luminosa para aproveitar a energia solar.
    a.  Em condições de grande luminosidade (sol radiante), demorará menos de 30 

minutos.
    b. Em condições de nebulosidade, pode demorar até 2 horas.
    c.  A comunicação apenas terá início quando o controlador estiver totalmente 

carregado.
4.  Siga os passos de instruções sobre como estabelecer a comunicação inicial entre um 

controlador LEIT-2 e um aparelho portátil LEIT RC2.
        PASSO 1: Ligue os dois fios sensores amarelos em conjunto (situados no 

controlador LEIT-2), de forma a que o aparelho portátil remoto LEIT RC2 possa 
identificar o novo controlador (consulte as instruções de funcionamento do aparelho 
portátil LEIT RC2).

        PASSO 2: Utilizando o aparelho portátil LEIT RC2, seleccione CONFIGURAÇÃO 
PREDEFINIDA e ligue ao controlador LEIT-2 através do ícone LIGAÇÃO RÁDIO 
(consulte a página 17).

        PASSO 3: Após ter estabelecido a comunicação entre um aparelho portátil LEIT 
RC2 e um controlador LEIT-2, configure o controlador seleccionando o ícone 
CONFIGURAÇÃO situado no MENU CONTROL. Em seguida, seleccione o ícone 
CONFIG CONTROL no ecrã MENU CONFIG (consulte as instruções de funcionamento 
do aparelho portátil RC2).
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3.  Válvula de regulação completa 305DC-XXX com solenóide ou 
solenóide S-305DC (um para cada válvula utilizada)

4. Os adaptadores da válvula da DIG são compatíveis com as 
seguintes válvulas:

a.  Modelo 30-920 a utilizar com a série BERMAD 200, série HIT 
500, série DOROT 80, série GRISWOLD 2000, DW and série 
BUCKNER VB válvulas

b.  Modelo 30-921 a utilizar com válvulas RAIN BIRD DV, DVF, PGA, PEB (19 mm e 25 
mm somente), GB, EFB-CP, BPE, PESB (19 mm e 25 mm somente) e ASVF válvulas

c. Modelo 30-922 a utilizar com válvulas da série HUNTER ASV, HPV, ICV, PGV, SRV, 
IBV e ASVF válvulas 

d. Modelo 30-923 a utilizar com válvulas da série WEATHERMATIC 12000, 21000 
válvulas

e.  Modelo 30-924 a utilizar com válvulas da série IRRITROL 100, 200B, 205, 217B, 700, 
2400, 2500, 2600 e TORO série 220, P220 válvulas

f. Modelo 30-925 a utilizar com válvulas da série SUPERIOR 950, HUNTER HBV e TORO 
série 252 válvulas (38 mm e maior)

g. Modelo 30-926 a utilizar com válvulas da série RAIN BIRD PEB e PESB 
 (38 mm e 50 mm somente) válvulas

5.  O aparelho portátil remoto LEIT RC2 (versão SW U:1. XX.XX. EE 1. XX.XX) para 
comunicar com até 99 controladores LEIT-2.
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Additional system components

Modelo de 
anel vedante
200-014 
n.º 30-494
Modelo de 
manga curta 
n.º 30-422

E
Modelo de 
anel vedante
200-014
n.º 30-494

FD
Modelo de 
anel vedante
200-105
n.º 30-494
Modelo de 
manga  
n.º 30-424

C
Modelo de anel 
vedante 200-012
n.º 30-495
Modelo de 
manga comprida  
n.º 30-423

B
Modelo de 
anel vedante
200-021
n.º 3-077

A
Modelo de 
anel vedante
200-104
n.º 30-494
Modelo de 
manga  
n.º 30-424

Modelo de 
anel vedante
200-021
n.º 30-926

G



7.  Após a instalação estar concluída, ligue a alimentação de água e coloque a linha 
principal sob pressão. As válvulas irão abrir momentaneamente e desligar-se-ão em 
seguida. Teste cada válvula em funcionamento manual ao deslocar a pega manual da 
esquerda para a direita para abrir e da direita para a esquerda para fechar a válvula, 
certificando-se de que a válvula está a funcionar correctamente.

8.  Entrelace os fios condutores do solenóide (vermelhos) no fio da estação de entrada 
do controlador (V1 vermelho). Entrelace o fio branco do solenóide no único fio 
branco de entrada (V1). Repita, se necessário, para a segunda válvula. UTILIZE 2 
CONECTORES CONVENCIONAIS DE UNIÃO SECA À 
PROVA DE ÁGUA. Deixe uma folga de cada lado dos fios 
para que reparações possam ser facilmente efectuadas.

OBSERVAÇÃO: O solenóide apenas funciona com válvulas 
bidireccionais normalmente fechadas.

IMPORTANTE: Se uma válvula permanecer aberta em funcionamento 
normal, poderá ter de examinar o adaptador do solenóide e a manga para ver 
se estão instalados de forma apropriada e se o adaptador está devidamente 
seguro. Não aperte em demasia o solenóide na válvula e não cruze os filetes 
da rosca do adaptador na cavidade do solenóide.

ATENÇÃO: Para todas as válvulas com uma alavanca de purga interna 
manual integrada, certifique-se de que a alavanca está na posição fechada. 
Não desloque a alavanca após ter instalado o solenóide com o adaptador 
da válvula. Se a alavanca manual na válvula for utilizada, pode danificar o 
adaptador ou a manga, levando a que a válvula permaneça aberta.
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a                 b                            b1                              c

        PASSO 4: Após ter configurado o controlador, programe o controlador (consulte as 
instruções de funcionamento do aparelho portátil RC2).

O aparelho portátil e o controlador devem agora estar disponíveis para 
a comunicação.

 2. Instalação

 2.1. Instalação de solenóides e válvulas
OBSERVAÇÃO: A pressão máxima de funcionamento é de até 10,5 bar (150 PSI).

Utilize o conjunto de válvula 305DC-XXX ou o solenóide modelo S-305DC da DIG e 
seleccione o adaptador de conversão apropriado para a(s) válvula(s) que irá(ão) ser 
utilizada(s) com o solenóide S-305DC (consulte a lista no parágrafo 1.2, ponto 4, na 
página 8).

1. Desligue a linha principal para a válvula.

2.  Instale o conjunto de válvula (modelo 305DC-XXX) ou desaperte o solenóide 
convencional da válvula instalado e retire a caixa do solenóide, a haste do solenóide, 
o êmbolo, a mola e o anel vedante (se necessário).

3.  Seleccione os adaptadores de conversão apropriados para a(s) válvula(s) (consulte a 
lista anterior no parágrafo 1.2, ponto 4, na página 8).

IMPORTANTE: Não retire o anel vedante existente em válvulas BUCKNER e 
SUPERIOR. Quando instalar o adaptador em válvulas BUCKNER e SUPERIOR, 
retire a manga do adaptador (modelo 30-424) antes de instalar.

4.  Enrosque e aperte o adaptador de conversão no sentido horário na porta da válvula 
compatível; não aperte em demasia (não são necessárias ferramentas) (ver a).

5.  Certifique-se de que o suporte/pega do solenóide não está introduzido na caixa 
do solenóide e, em seguida, aperte o solenóide modelo S-305DC no adaptador 
seleccionado. Aperte o solenóide à mão com firmeza, mas não o aperte em demasia 
(ver b).

6.  Deslize a pega manual na caixa de solenóide. Posicionar a pega do solenóide num 
ângulo de 40-45º em direcção da válvula forma uma alavanca manual; útil para ligar/
desligar manualmente (ver b1-c).
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5.  Existem 6 fios ou três conjuntos de fios provenientes do controlador: 1 par para 
cada válvula e 1 par para a ligação de sensores (designados V-1, V-2 e S). Ligue 
o fio da estação de saída do controlador (V1 vermelho) aos fios condutores 
(vermelhos) no solenóide. Em seguida, ligue o fio comum da estação de saída do 
controlador (V1 branco) ao fio branco no solenóide com a ajuda de CONECTORES 
CONVENCIONAIS DE UNIÃO SECA À PROVA DE ÁGUA. Repita os mesmos 
passos para a estação 2. Deixe uma folga nos fios de cada lado para que reparações 
possam ser facilmente efectuadas (ver 6).

6.  Volte a instalar a tampa da caixa de válvulas sobre a caixa de válvulas e caso 
possível, fixe a tampa à caixa (recomendado) (ver 6).

Opção B: Coluna de montagem (modelo 30-831)
1. Escave uma vala desde a válvula até à localização da coluna e, em seguida, puxe 
um conjunto de fios coloridos desde a área da válvula até à localização da coluna de 
montagem (um par para cada válvula). Cada par deve ser composto por um fio branco 
e um fio vermelho ou colorido, preferencialmente de cores diferentes. Cada par deve 
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Instalação pormenorizada

 2.2. Instalação do controlador
Opção A: Cúpula de montagem para caixa de válvulas, cor: verde 
(modelo 30-830)
1.  Disponha o modelo sobre a tampa da caixa de irrigação rectangular ou redonda e 

efectue 4 a 8 perfurações; certifique-se de que revê a posição do modelo na caixa de 
válvulas antes de perfurar (consulte as instruções de perfuração no modelo) com a 
ajuda de uma broca de 6 mm [? pol. (0,250 pol.)]. Os orifícios são utilizados para fixar 
a cúpula de montagem na tampa da caixa de irrigação. Utilizando o mesmo modelo, 
perfure um orifício com uma broca de 12 mm [? pol. (0,500 pol.)] para permitir a 
passagem dos fios do controlador para o interior da tampa da caixa de válvulas (ver 
1-4).

2. Insira o controlador na cúpula de montagem (ver 3).

3. Insira os fios do controlador na tampa da caixa de válvulas (ver 4).

4.  Utilize uma chave de parafusos Philips n.º 2 para fixar a cúpula de montagem na 
tampa da caixa de válvulas com os parafusos de cabeça Phillips n.º 10 que são 
fornecidos com a cúpula de montagem (ver 5).
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Primeiro, corte os fios das válvulas do controlador a cerca de 
7-10 cm (3-4 pol.) do controlador e, em seguida, ligue o fio 
da estação de saída do controlador (V1 vermelho e branco) 
aos fios condutores de entrada (n.º 1 vermelho ou colorido) 
com 2 pequenas porcas para fios à prova de água. Caso seja 
necessário, repita o mesmo procedimento para a válvula 
n.º 2 com a ajuda dos fios com a designação V2 (ver 5). A 
seguir, passe os dois fios sensores amarelos pelo pequeno 
orifício no lado do suporte de montagem (ver 6). Finalmente, 
coloque os fios com porca no interior da estrutura do suporte 
e fixe o suporte em plástico ao controlador com a ajuda dos 4 
pequenos parafusos Philips fornecidos (ver 5-6).

5.  Em seguida, aplique uma fina camada de cola de cimento 
(incluída com a coluna) na parte superior da área exterior 
da coluna e deslize o suporte de montagem do controlador 
para o seu lugar na parte superior da coluna (ver 7).

6.  Nas válvulas, ligue o fio da estação de entrada (V1 vermelho) aos fios condutores 
(vermelhos) no solenóide com a ajuda de CONECTORES CONVENCIONAIS DE 
UNIÃO SECA À PROVA DE ÁGUA. Ligue o fio comum da estação de entrada do 
controlador (V1 branco) ao fio branco no solenóide com a ajuda de CONECTORES 
CONVENCIONAIS DE UNIÃO SECA À PROVA DE ÁGUA e, se necessário, 
repita para a segunda válvula e sensor. Deixe uma folga nos fios de cada lado 
para que reparações possam ser facilmente efectuadas (consulte as instruções 
pormenorizadas).

15

Column mounting (phase 1)                 

e

f

g

Column mounting (phase 1)                 

h

ser preso com fita adesiva e assinalado separadamente com marcador nas duas 
extremidades, de forma a que os fios não se cruzem (ver 1).montaje (un par de alambres 
por cada válvula). Cada par de alambres debe incluir un hilo blanco y otro rojo o de otro 
color, preferentemente distintos el uno del otro. Cada par de alambres se debe unir 
con cinta y marcar individualmente en ambos extremos, de modo que no sea posible 
efectuar la conexión cruzada de los alambres (núm. 1).
2.  Insira os pares de fios através da parte inferior da coluna de montagem e empurre os 

fios para cima através da coluna até que pelo menos 15 cm (6 pol.) de fio saia pela 
parte superior da coluna de montagem (ver 2).

3.  Instale a coluna de montagem, assentando a parte inferior curva da coluna de 
montagem numa estrutura com 20 x 20 x 15 cm (8 x 8 x 6 pol.) e verta no interior 
o saco de 40 kg (90 libras) de cimento (consulte as instruções pormenorizadas). 
Certifique-se de que a coluna está na vertical e que a abertura na parte inferior curva 
está acessível e desobstruída (ver 3).

IMPORTANTE: Certifique-se de que a área cimentada está seca antes de 
prosseguir com a instalação.

4.  Puxe os 2 pares de fios de campo das válvulas pelo orifício central na parte inferior do 
suporte de montagem de plástico (ver 4). Existem três conjuntos de fios provenientes 
do controlador, 1 par para cada válvula e 1 par para a ligação de sensores 
(designados V-1, V-2 e S).

14

Column mounting (phase 1)                 

d

c

Column mounting (phase 2)                 

b



 2.3. Comprimento máximo dos fios
30 m (100 pés) através de um fio compacto de núcleo maciço para irrigação directa 
subterrânea de 0,075 mm (18 AWG)
60 m (200 pés) através de um fio compacto de núcleo maciço para irrigação directa 
subterrânea de 2,5 mm (14 AWG)
90 m (300 pés) através de um fio compacto de núcleo maciço para irrigação directa 
subterrânea de 4 mm (12 AWG).

 3. Comunicação inicial

 3.1. Iniciar a comunicação pela primeira vez
Utilize os dois fios sensores amarelos vedados no controlador para informar o 
controlador LEIT-2 que o mesmo irá ser programado. Junte os 2 fios sensores amarelos 
através de CONECTORES À PROVA DE ÁGUA. Esta junção assinalará que o 
controlador está pronto a comunicar com um aparelho portátil LEIT RC2. Efectue a 
ligação ao controlador através do ícone LIGAÇÃO RÁDIO do aparelho portátil, utilizando 
o endereço predefinido.

 3.2.  Ligar ao controlador LEIT-2 pela primeira vez através do aparelho
        portátil LEIT RC2
No menu principal do aparelho portátil LEIT RC2, prima e seleccione o ícone LIGAÇÃO 
RÁDIO. Prima  e o ecrã LIGAÇÃO RÁDIO será apresentado com a configuração 
predefinida. A descrição neste ecrã é: ID CONTROL: 00, CONFIG PREDEF.

Prima  para ligar ao controlador. O ecrã TEM A CERTEZA? será apresentado 
com o ícone LIGAÇÃO RÁDIO seleccionado. Prima  para ligar ao controlador sem 
uma identificação. Após estabelecer a comunicação, LIGADO será apresentado 
momentaneamente e, em seguida, aparecerá LIGADO A: ID CONTROL: 00, 
CONFIG PREDEF. Prima novamente . O ecrã CARREGAMENTO é apresentado 
momentaneamente e depois, CONFIG CONTROL com ID CONTROL: XX (algarismos 
a piscar), o que significa que a identificação do controlador está disponível para 
modificação.

Para modificar a identificação do controlador, prima  ou  e introduza um número 
(1-9) para o primeiro algarismo. Prima  e repita o procedimento para o segundo 
algarismo. Prima  para avançar para o passo seguinte, a definição do endereço do 
controlador (a predefinição é DESCRIÇÃO). Repita o procedimento para escolher o 
endereço ou o nome de controlador. O passo final é seleccionar uma nova identificação 
de cliente (A-Z) repetindo o mesmo procedimento.
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Opção C: Montagem em válvula (modelo 30-832)
1.  Passe os fios desde o controlador no suporte de montagem da válvula e ligue 

o suporte de montagem da válvula ao controlador com a ajuda dos 4 parafusos 
incluídos (ver 1).

2.  Ligue o fio da estação de entrada (V1 vermelho) aos fios condutores (vermelhos) 
no solenóide com a ajuda de CONECTORES CONVENCIONAIS DE UNIÃO 
SECA À PROVA DE ÁGUA. Ligue o fio comum da estação de entrada do 
controlador (V1 branco) ao fio branco no solenóide com a ajuda de CONECTORES 
CONVENCIONAIS DE UNIÃO SECA À PROVA DE ÁGUA e, se necessário, repita 
para a segunda válvula e sensor. Deixe uma folga de cada lado dos fios para que 
reparações possam ser facilmente efectuadas (ver 2).

3. Fixe o controlador no lugar na parte superior do solenóide (ver 3).
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 4. Utilizar um sensor
OBSERVAÇÃO: Não instale um sensor antes de o aparelho portátil RC-2 ter atribuído 
um n.º de identificação ao controlador.

 4.1. Instalação de um sensor
Retire o conector à prova de água dos fios amarelos do controlador e entrelace-os. 
Entrelace os dois fios pretos provenientes dos dois fios sensores normalmente fechados 
(N/C). Ligue 1 de cada um dos fios amarelos proveniente do controlador a 1 de cada um 
dos fios pretos provenientes do sensor através de CONECTORES À PROVA DE ÁGUA 
(se o sensor estiver ligado, quando accionado, irá sobrepor-se ao programa).

 4.2. Sensores compatíveis
Sensores compatíveis com controladores LEIT-2:

Sensores de chuva:  ………… HUNTER MINI-CLICK II (modelo 502) e RAIN BIRD RSD

Sensores de humidade:  ………………………………IRROMETER, séries RA e TGA

Sensor de gelo:   ………………………………………… HUNTER FREEZE-CLICK

 5. Resolução de problemas
O LEIT-2 é um sistema de controlo de irrigação sem fios composto por uma série de 
componentes, como um controlador de 2 estações alimentado por energia solar, o 
aparelho portátil RC2, solenóides S-305DC, adaptadores de solenóide, válvulas de 
controlo hidráulico e fios/junções. Recomenda-se que efectue a resolução de problemas 
deste sistema CC (como um sistema CA) por um processo de eliminação; o objectivo 
é determinar os componentes que falharam. Os factos e sugestões seguintes podem 
ser úteis para eliminar determinados componentes e facilitar uma resolução mais 
rápida. Pressupõe-se que estes controladores instalados estão a receber a quantidade 
apropriada de luz. Tenha em consideração que o problema pode ser devido a mais do 
que um componente.

 5.1. Resolução de problemas com o controlador
1.  Para testar a saída do controlador, ligue um solenóide a um dos pares de fios 

vermelhos e brancos do controlador. Execute um teste através do aparelho portátil 
com 1 minuto na estação em questão e 0 minutos na outra estação. Se o solenóide 
não estiver instalado, verifique que o êmbolo se retrai e estende ou que ouve o som 
de engate do êmbolo. Se o solenóide estiver instalado numa válvula, veja se a válvula 
liga e os aspersores ou o sistema de gotejamento estão a funcionar. Se não ligar, o 
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Quando terminar, prima  para estabelecer a ligação e carregar as novas informações. 
Será apresentado o ecrã TEM A CERTEZA? Prima novamente  para transferir as 
informações. A mensagem ACTUALIZAR OK aparecerá momentaneamente, confirmando 
que a configuração do controlador foi actualizada e concluída e, em seguida, será 
apresentado o MENU CONTROL.

O controlador está pronto a ser programado:

Repita o procedimento para controladores adicionais.

OBSERVAÇÃO: O utilizador pode agora ligar-se facilmente a este controlador, 
utilizando a identificação do controlador recentemente atribuída. Repita o procedimento 
para programar mais controladores.

OBSERVAÇÃO: Os dois fios sensores amarelos permaneçam ligados, de modo a que 
o controlador não considere que está a chover. Se for necessário adicionar um sensor de 
chuva, consulte “Instalação de sensores” adiante.
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CONTROL ID: XX
NO DESCRIPTION

CONTROL ID:           XX
NO DESCRIPTION
CLIENT ID:              XXX

UPLOADING

CONNECTING UPDATE
SUCCESSFUL

ARE YOU SURE?



6.  Se a válvula não estiver a abrir completamente, o adaptador 
que está a ser utilizado com o solenóide S-305DC pode estar 
excessivamente apertado, a manga do adaptador pode estar 
danificada ou a passagem de água da válvula por baixo da 
haste pode estar obstruída e precisar de ser limpa.

7. Lista de peças do solenóide

 5.3. Resolução de problemas com válvulas hidráulicas
1.  Verifique que a válvula abre e fecha utilizando a purga manual. Caso tal não 

aconteça, o problema é com a válvula.

    a.  Verifique que a pressão estática da linha principal na válvula é inferior a 10,5 bar 
(150 PSI) e superior a 0,7 bar (10 PSI).

    b. Verifique que o tamanho da válvula é o correcto para a taxa de caudal do sistema.

    c.  O solenóide S-305DC apenas deve ser instalado em válvulas bidireccionais 
normalmente fechadas.

 5.4. Resolução de problemas com válvulas de controlo
1.  Verifique que o fio comum branco está ligado ao fio comum branco no controlador e 

que o fio é proveniente do mesmo par.

2.  Verifique que as junções do fio comum e condutor nas válvulas ou caixas de junção 
estão apertadas e feitas com CONECTORES À PROVA DE ÁGUA.

3.  Recomenda-se a utilização de fios compactos de núcleo maciço e condutor simples 
para irrigação directa subterrânea de 12 e 14 AWG; não use fios com múltiplos fios 
condutores.

4. O software do controlador pode detectar falhas ou curtos-circuitos dos fios.
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Mola  
30-906

Conjunto do êmbolo  
30-905

Retentor  
30-907

êmbolo não retrair e estender ou não ouvir qualquer som de engate do êmbolo, repita 
o processo com a ajuda de um segundo solenóide. Se a falha persistir, poderá ter um 
problema com os fios do controlador e os CONECTORES À PROVA DE ÁGUA.

2.  Os controladores LEIT-2 apenas funcionarão com um solenóide S-305DC ou com uma 
válvula 305DC-XXX.

3.  Os controladores LEIT-2 apenas funcionarão com sensores compatíveis (HUNTER 
MINI-CLICK ou RAIN BIRD RSD).

 5.2. Resolução de problemas com solenóides
1.  Verifique que os solenóides e adaptadores correctos estão a ser utilizados para a 

válvula em questão.

2.  Verifique que os fios branco e vermelho provenientes do solenóide estão ligados ao 
par de fios branco e vermelho no controlador e que estas junções estão apertadas e 
sem sinais de corrosão.

3.  Verifique que não há nenhuma fuga de água por fora ou próximo do adaptador, da 
haste ou da tampa.

4.  Verifique que todos os anéis vedantes e/ou tubos de borracha estão no lugar e, em 
caso de dúvida, verifique o adaptador e o solenóide.

    a.  Para testar o solenóide S-305DC, retire o solenóide da válvula e desligue o fio 
condutor e o comum. Verifique as funções do solenóide de forma apropriada com a 
ajuda de uma bateria de 9 volts, tocando brevemente os fios nos contactos positivo 
e negativo. Inverta a polaridade se nada acontecer. O êmbolo deve retrair-se. 
Inverta a polaridade para fechar, (o êmbolo deve estender-se e um som de engate 
do êmbolo deve ser ouvido).

    b.  Se o solenóide não funcionar com uma bateria de 9 volts, verifique a bateria. Se o 
problema com o solenóide persistir após a utilização de uma segunda bateria, este 
deve ser substituído.

5.  Se a válvula gotejar ou não fechar completamente, o adaptador que está a ser 
utilizado com o solenóide S-305DC pode estar solto, com os filetes da rosca cruzados, 
com a falta de um anel vedante, a manga do adaptador poderá estar danificada ou a 
membrana da válvula no interior da válvula pode precisar de ser limpa ou substituída.
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 7. QUADRO DE CONSULTA RÁPIDA PARA PROGRAMAÇÃO
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 6. QUADRO DE REGISTOS
 
 ID Cliente          ID Controlador     ID Aparelho    Localização / Endereço
                                                      Portátil

Conserve estas informações num lugar seguro para os seus registos.



Website: E
www.digcorp.com
Endereço de coorreio elecctrónico 
dig@digcorp.com
020210    DIG CORP      26-061-4
Impresso nos EUA
A DIG é uma marca de serviço registada da DIG Corp.

1210 Activity Drive 
Vista, CA 92081-8810, EUA

 8. Garantía

A DIG CORPORATION garante que estes produtos estão isentos de defeitos de material e mão-
de-obra durante um período de três anos a contar da data de compra. Esta garantia não cobre danos 
resultantes de acidentes, utilização inadequada, negligência, modificação ou instalação incorrecta. 
Esta garantia apenas se aplicará ao comprador original do produto, no âmbito da utilização pelo 
comprador. Esta garantia não cobre baterias nem qualquer avaria do produto resultante de uma falha 
da bateria. A obrigação da DIG CORPORATION nos termos desta garantia limita-se à reparação ou 
substituição deste produto na sua fábrica, o qual deverá ser devolvido à fábrica no prazo de três anos 
após a compra original e se, após inspecção, forem detectados defeitos de material e mão-de-obra.

A DIG CORPORATION NÃO PODERÁ, EM CASO ALGUM, SER RESPONSABILIZADA POR 
QUAISQUER DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO; A ÚNICA 
OBRIGAÇÃO DA DIG LIMITA-SE À REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. 
ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS E 
CONSEQUENTES, NÃO SE APLICANDO NESSE CASO A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO SUPRACITADA.

A utilização sem vigilância por períodos prolongados sem inspecções para verificar o bom 
funcionamento ultrapassa o âmbito da utilização prevista deste produto e quaisquer danos 
resultantes de tal utilização não poderão ser imputados à DIG CORPORATION. Não existem garantias 
que se estendam para além da descrição aqui fornecida. Em caso de compra do produto com outros 
fins para além da irrigação, a DIG CORPORATION não oferece quaisquer garantias implícitas, 
incluindo quaisquer garantias de exploração e adequação para uma finalidade em particular. Em 
caso de compra do produto para fins pessoais, familiares ou domésticos, a DIG CORPORATION não 
oferece quaisquer dessas garantias, nos termos dos limites previstos na lei. Na medida em que 
quaisquer destas cláusulas de desresponsabilização ou garantias implícitas não sejam válidas, então 
quaisquer garantias implícitas estarão limitadas em duração a um período de três anos a contar da 
data da compra original para utilização pelo comprador. Alguns estados não permitem limitações em 
relação à duração de garantias implícitas, não se aplicando nesse caso a limitação supracitada.

Para accionar esta garantia, a unidade tem de ser devolvida à fábrica, juntamente com o 
respectivo comprovativo de compra indicando a data original de compra, com portes pagos, para o 
seguinte endereço:

DIG CORPORATION, 1210 Activity Drive, Vista, CA 92081-8510 (EUA). As unidades reparadas ou 
substituídas serão enviadas com portes pagos para o nome e endereço fornecido com a unidade 
devolvida ao abrigo da garantia. Conte com quatro semanas para reparação e envio. A reparação 
de unidades danificadas fora do âmbito da garantia pode ser recusada ou efectuada a um custo ou 
encargo razoável, mediante o critério da DIG CORPORATION.

Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e também poderá dispor de outros direitos, 
consoante o estado em que se encontra.


