
----Automatização de RegaAutomatização de RegaAutomatização de RegaAutomatização de Rega

Automatização dos sistemas de rega de Lisboa

O que fazemos:

----Projetos de RegaProjetos de RegaProjetos de RegaProjetos de Rega

----Gestão de água para regaGestão de água para regaGestão de água para regaGestão de água para rega



Automatização dos sistemas de rega de Lisboa

Problema:

----Necessidade de deteção de vandalismo.Necessidade de deteção de vandalismo.Necessidade de deteção de vandalismo.Necessidade de deteção de vandalismo.

----Falta de modelos de cálculo de necessidades de rega para jardins urbanos.Falta de modelos de cálculo de necessidades de rega para jardins urbanos.Falta de modelos de cálculo de necessidades de rega para jardins urbanos.Falta de modelos de cálculo de necessidades de rega para jardins urbanos.

----Sistemas de rega dispersos  e difíceis de controlar.Sistemas de rega dispersos  e difíceis de controlar.Sistemas de rega dispersos  e difíceis de controlar.Sistemas de rega dispersos  e difíceis de controlar.

----Elevados Consumos.Elevados Consumos.Elevados Consumos.Elevados Consumos.

----Elevados Custos para instalação de novos equipamentos e da centralizaçãoElevados Custos para instalação de novos equipamentos e da centralizaçãoElevados Custos para instalação de novos equipamentos e da centralizaçãoElevados Custos para instalação de novos equipamentos e da centralização

----Decisões de rega dispersas por várias empresas e jardineiros.Decisões de rega dispersas por várias empresas e jardineiros.Decisões de rega dispersas por várias empresas e jardineiros.Decisões de rega dispersas por várias empresas e jardineiros.

Resultado:



Wetrig  - Irrigation

Necessidades de rega reais 



Solução?

----Versátil para poder controlar outros sistemas (bombagem, iluminação Versátil para poder controlar outros sistemas (bombagem, iluminação Versátil para poder controlar outros sistemas (bombagem, iluminação Versátil para poder controlar outros sistemas (bombagem, iluminação 

eletricidade… )eletricidade… )eletricidade… )eletricidade… )

----Sistema que controle todos os sistemas existentes.Sistema que controle todos os sistemas existentes.Sistema que controle todos os sistemas existentes.Sistema que controle todos os sistemas existentes.

----Fácil e rápido de instalar.Fácil e rápido de instalar.Fácil e rápido de instalar.Fácil e rápido de instalar.

----Fácil de controlar. (com gestão remota e autónoma)Fácil de controlar. (com gestão remota e autónoma)Fácil de controlar. (com gestão remota e autónoma)Fácil de controlar. (com gestão remota e autónoma)

----Boa relação custou/poupança.Boa relação custou/poupança.Boa relação custou/poupança.Boa relação custou/poupança.

----Baixo investimento inicial. Baixo investimento inicial. Baixo investimento inicial. Baixo investimento inicial. 



- Irrigation
- Illumination
- Sound
- Events
- Traffic 
- Warning
- Control…

CONTROL

- Input acquisition
Digital/analogic

- Output control

range



1 - Ligação individual



2 - Ligação a outros controladores



3 - Ligação via cabo



4 - Ligação radio



5 - Ligação mistas



5 - Ligação mistas



Wetrig  - Irrigation

1 - Telemetry

2 - Control

3 - Irrigation

SOFTWARE



� Click to edit the outline 
text format

− Second Outline 
Level

� Third Outline 
Level

− Fourth Outline 
Level

� Fifth 
Outline 
Level Wetrig  - Irrigation

- Necessidades de água das 
plantas.

-Volume de água no solo.

- -Riscos meteorológicos.

- Base de dados meteorológica.

-Previsão meteorológica.

Weather 
Stations

Satelite Information
Calculations

Soil-Plant DataBase

1 - Telemetry

Soil validation



� Click to edit the outline 
text format

− Second Outline 
Level

� Third Outline 
Level

− Fourth Outline 
Level

� Fifth 
Outline 
Level Wetrig  - Irrigation

- Irrigation
- Illumination
- Sports
- Climatisation
- Energy 
- Health 
- Risk 
- Others

1 - Telemetry



Irrigation

Telemetry

Irrigation 
preferences

Irrigation 
actions - Irrigation data

- Volumes
- Soil management
- malfunctions

- Volumes
- malfunctions

- data

2 - CONTROL



Wetrig  - Irrigation

Internet

GSM

(machine to machine)

Conection

Radio rds

Radio bi



Wetrig  - Irrigation

Parque 

Eduardo VII

- Área 330.000 m2



- 9 Slaves
- 6Flowmeters
- 483 Valves
- 10Pumps

Site Control



Wetrig  - Irrigation
Caso “Parque Eduardo VII”

- Necessidades de água: 
910.000m3/ano

- 6 Pessoas para operação.
- 3 Pessoas para reparação.

- Com o sistema: 295.000m3/ano
- 1 Pessoa para operação.
- 1 Pessoa para reparação.
- Referencia para outros parques.

68%Reduction

- Rega com água não potável.
- Deteção roturas.
- Investigação



- Local control
- remote control
- central control

Site Control
(man to machine)





Wetrig  - Irrigation
Lisboa

2013
Área abrangida:
730 000m2

Poupanças Anuais :
Água: 1.400.000m3

Custos equivalentes:
(operação+Instalação:)
70.000m3/water

Custos/Poupanças
Incluindo instalação(2Anos)

5%

Custos/Poupanças
Pós Manutenção 

3%



Wetrig  - IrrigationInovações

-Sistema proposto como serviço e sem custos de instalação.



Wetrig  - IrrigationInovações

- Compatível com todos os sistemas de controle.

- Controle centralizado através de 
evapotranspiração com dispensa de instalação 
de estações meteorológicas.

- Deteção de roturas e entupimentos.

- Permite grandes poupanças de água.

- “Made in Portugal”

franciscomanso1@gmail.com
963086683



Wetrig  - IrrigationLisboa Cidade Sustentável

- É necessário regar em stress.

- É necessário infiltrar no inverno.

franciscomanso1@gmail.com
963086683

- Utiliza os seu próprios recursos de água e de 
forma sustentável.

PET(Rainfall/Potencial 
Evapotranspiration)- aprox:0,65



- Poupanças +50%.(gestão em stress)
- Roturas e entupimentos.
- Menos mão de obra.
- Integração com água não potável.
- Menos energia.
- Gestão “Solo seco” e gestão em “saturação”.
- Referência meteorológica para outros parques.

- Extensão da rede para outros parques.

Parque Eduardo VII
Wetrig  - Irrigation


