PAINÉIS
INTELIGENTES
FORAM

TÃO

NUNCA

SIMPLES

A FAMÍLIA DE PAINÉIS INTELIGENTES DA VALLEY ICON™
®:

A vida acaba de se tornar mais fácil
A Valley®, líder em tecnologia de irrigação, traz até você o controle de pivô mais inteligente do
mercado com a nova série de painéis inteligentes ICON. A família ICON tem uma solução para
cada necessidade. Não importa se você está comprando um novo pivô, se está modernizando um
painel existente ou implementando uma nova marca de pivô, você tem a vantagem de operar uma
interface intuitiva, com tela colorida e sensível ao toque.

Monitor

Tela Colorida Sensível ao
Toque de 10˝

Tela Colorida Sensível ao
Toque de 5˝ + Botões de
Toque Macio

Controle Completo com
Tela Sensível ao Toque e
Dispositivo Remoto

Tela Colorida Sensível
ao Toque de 5˝ + Botões
de Toque Macio

Acesso a
Dispositivo
Remoto via Wi-Fi

Opcional

Nenhum

Incluído

Nenhum

AgSense®
ICON Link™

Incluído

Incluído

Incluído

Incluído

Definimos o padrão
A Valley é referência na definição de padrões para o setor. É por isso que o painel inteligente ICON é equipado
com a tecnologia mais importante para você.
• Monitoramento de furto de cabo por meio do AgSense ICON
Link ou BaseStation3™

• Monitor colorido sensível ao toque
• Tela inicial personalizável

• Posicionamento de GPS habilitado

Os monitores ICON10™, ICON5™ e ICON1™ atendem ao padrão de módulo de painel de controle Valley, então
se você tem um painel de controle Valley Pro, Pro2, Select, Select2 ou ClassicPlus, é possível fazer uma
atualização rápida e fácil para o ICON.

PAINÉIS INTELIGENTES NUNCA
FORAM TÃO SIMPLES

Tela sensível ao toque de fácil operação
Você tem um controle simples e intuitivo na ponta dos dedos, não importa se prefere usar
um smartphone, um tablet ou ir direto ao pivô. Você também não precisa mais se lembrar
de inúmeras fórmulas e etapas graças à simplicidade da tela de toque, que auxilia no uso
dos controles. A tecnologia que já foi complicada acaba de se tornar mais fácil.

Interface Inteligente
Todos os painéis de controle ICON apresentam interfaces de usuário gráficas e fáceis de
usar. A natureza intuitiva da configuração da tela permite a rápida inclusão de comandos
e ajustes. Os menus e painel do pivô permitem a navegação fácil e a identificação
instantânea do status.

AgSense® Habilitado
Todos os painéis ICON vêm equipados com o AgSense ICON Link. O ICON Link oferece
controle e monitoramento contínuos do seu pivô por meio da interface do aplicativo ou área
de trabalho AgSense. A conexão BaseStation3™ também é possível com uma pequena
mudança de hardware.

Acesso a Dispositivo Remoto via Wi-Fi
Esta tecnologia inovadora permite que os produtores rurais se conectem remotamente via
Wi-Fi aos painéis inteligentes ICON10 ou ICON1 usando qualquer tablet ou smartphone a
partir do aplicativo ICON.
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Características
de controle
personalizável

A partir do momento em que você instala o seu ICON10 da Valley, você percebe que a vida acaba de se
tornar mais fácil.
O ICON10 apresenta a maior tela sensível ao toque da nova linha da ICON com um monitor colorido de 10˝, para
que você possa visualizar e controlar mais, diretamente em sua tela. O monitor fácil de usar simplifica cada aspecto
do monitoramento e controle do seu pivô. É como usar a tela sensível ao toque do seu tablet, mas agora ela está
disponível no seu pivô.
Principais Recursos:

• Monitor colorido sensível ao toque de 10˝
• Interface de usuário intuitiva
• AgSense Habilitado — AgSense ICON Link
instalado de fábrica*
• Compatível com BaseStation3*
• Equipado com VRI (Irrigação de Taxa Variável)
• Monitoramento contra furto de cabos*
• Opção de acesso a dispositivo remoto via Wi-Fi**
disponível a partir do aplicativo ICON
*Assinatura ou hardware adicional necessário.
**Limitações baseadas nas condições do campo.

CONTROLE INTUITIVO, MONITOR DINÂMICO

O ICON10 fornece todos os recursos oferecidos
atualmente no painel Valley Pro2, mas com
memória e velocidade significativamente
melhoradas para atualizações futuras. Ele
vem habilitado para GPS, capaz de operar
programas de velocidade da VRI, Zona e
Aspersor Individual, além de permitir a aplicação
precisa e programável de água, fertilizantes e
produtos químicos.

Programação do canhão final

Programação de controle da velocidade da VRI
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O ICON5™ da Valley é uma excelente
opção para produtores rurais que
desejam a tecnologia mais rápida em
controle de irrigação por pivô. Semelhante
ao ICON10, ele vem padronizado com o
AgSense ICON Link para que você tenha
o controle total de todos os seus pivôs
com o BaseStation3 ou AgSense de
qualquer lugar, a qualquer hora.

Com o ICON5, os produtores rurais obtêm
praticamente os mesmos benefícios do tradicional
ICON10, mas em uma tela de 5˝. A tela menor
apresenta uma interface sensível ao toque com
teclas macias que imitam as funções de controle por
toque. Assim como o ICON10, ele vem com toda a
tecnologia e recursos do painel Valley Pro2, e ainda
memória suficiente para atualizações.

Principais Recursos:

• Monitor colorido sensível ao toque de 5˝

Botões intuitivos de toque macio

• Interface de usuário intuitiva
• Botões de toque macio para navegação e
seleção de recursos
• AgSense® Habilitado — AgSense ICON Link
instalado de fábrica*
• Compatível com BaseStation3*
• Equipado com VRI (Irrigação de Taxa Variável)
• Monitoramento contra furto de cabos*

*Assinatura ou hardware adicional necessário.

Programação do canhão final

CONTROLE TOTAL DO PIVÔ NA PONTA DOS
SEUS DEDOS

Maior tecnologia em uma tela compacta.
O ICON5 da Valley coloca todas as funções do menu na ponta dos seus dedos. Com botões simples, fáceis
e de toque macio, além de uma interface de tela sensível ao toque na torre central, é possível controlar o seu
pivô central com total precisão. O ICON5 oferece a maior tecnologia em uma tela compacta.
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Apresentamos o primeiro painel digital de
controle do pivô sem monitor e com controle
de painel remoto embutido através de acesso
Wi-Fi.**
O ICON1 da Valley é a escolha perfeita para
produtores rurais que precisam de todas as
funcionalidades do painel de controle ICON,
mas que não precisam sair até a torre central
para usá-lo.

O módulo do painel apresenta apenas três botões de toque
macio — Iniciar Avanço, Parar e Iniciar Reversão. Porém, isso
não significa que qualquer funcionalidade é perdida. Você tem a
mesma capacidade de monitoramento e controle do ICON10. A
única diferença é que não há uma tela no próprio painel, oferecendo
flexibilidade para você usar o dispositivo móvel da sua escolha.
Com o ICON1, é possível controlar remotamente seu pivô de
qualquer dispositivo móvel. Você não precisa mais se preocupar em
ter que ir até o painel do pivô para monitorá-lo e controlá-lo. Com
acesso ao dispositivo remoto via Wi-Fi, esses deslocamentos não
são mais essenciais, e você pode aproveitar melhor seu tempo.

Acesso a dispositivo remoto
via Wi-Fi

Principais Recursos:

• Acesso a dispositivo remoto via Wi-Fi
— Não é necessário serviço de celular ou internet.
• Visualização sem fio através de tablet ou smartphone
• AgSense® Habilitado — AgSense ICON Link instalado de fábrica*
• Compatível com BaseStation3*
• Aplicativo ICON disponível na App Store e Google Play
• Monitoramento contra furto de cabos*

*Assinatura ou hardware adicional necessário.
**Limitações baseadas nas condições do campo.

Visualização sem fio

CONTROLE REVOLUCIONÁRIO EM UM
MONITOR REMOTO

Controle do pivô através de interface de painel remota.
Com o ICON1, o controle total do seu painel inteligente é realizado a partir de um sinal de Wi-Fi embutido que
oferece gerenciamento localizado para o pivô. Economize tempo, combustível e desgaste do seu caminhão
acessando a interação com o painel inteligente a partir dos seus dispositivos móveis.
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Os produtores rurais que conhecem a
conveniência e paz de espírito que o
controle e o monitoramento remotos
oferecem com o AgSense ou o
BaseStation3 receberão muito bem esta
solução acessível. O ICONX™ da Valley
permite adicionar mais pivôs à sua rede e
obter controle total sem incluir os custos
de uma atualização completa de painel.

O ICONX controla os painéis de pivô existentes usando os
circuitos do painel e oferece um controle completo por toque
do ICON. Conecte-se facilmente ao AgSense ou BaseStation3.
Isso permite manter todos os seus pivôs na mesma rede.
Com o ICONX, os produtores rurais podem utilizar o controle
total por toque da ICON em qualquer marca de pivô.
ICONX com painel de concorrentes
Principais Recursos:

• Compatível com todas as principais marcas de pivôs
• Usa circuitos de energia e controle do painel hospedeiro
e transfere o controle para o ICONX
• Funções de controle completas da ICON diretamente
no pivô
• Interface de usuário intuitiva
• Monitor colorido sensível ao toque de 5˝
• AgSense Habilitado — AgSense ICON Link instalado
de fábrica*
• Compatível com BaseStation3*
• Monitoramento contra furto de cabos*

*Assinatura ou hardware adicional necessário.
O ICONX não é um painel completamente funcional por si só. Ele utiliza a energia do painel hospedeiro existente.

ICONX com painel de concorrentes

A CHAVE PARA O CONTROLE TOTAL

Desenvolvido para atender às necessidades dos produtores rurais.
Ao utilizar seu painel de controle do pivô existente como hospedeiro para o ICONX, você atualiza sua operação
e a deixa preparada para o futuro. É uma forma econômica de adicionar o monitoramento remoto e controlar o
acesso por meio do AgSense ou BaseStation3 sem uma atualização completa de painel.

valleyICON.com

A chave para o controle completo de pivô a partir de qualquer lugar.
O AgSense ICON Link é um novo módulo de gerenciamento remoto projetado exclusivamente para os painéis
inteligentes ICON da Valley. Ele oferece programação remota de todas as funções do painel de controle e monitora
as operações do pivô central por meio do aplicativo móvel AgSense ou do BaseStation3. O ICON Link é enviado
completamente ativado e processa os comandos na velocidade líder do setor. Com um conjunto de recursos
abrangente, o ICON Link é a chave para revelar o todo o potencial dos painéis inteligentes ICON da Valley em
qualquer lugar do mundo.*

Visualização de mapa: As
informações do pivô são
codificadas por cores e
exibidas geograficamente
em um mapa.
Visualização de lista:
Verifique seus pivôs
rapidamente em
uma tela.

Veja detalhes adicionais, faça sua
programação. (Praticamente tudo o
que você faria no painel do pivô)
MONITORAMENTO

Acesse o estado do pivô e outras entradas em
tempo real.

HABILITADO

CONTROLE

ENABLED

Controle sua máquina de irrigação a partir de
seu dispositivo móvel ou computador.
RELATÓRIOS

Aprenda com dados históricos em formatos
personalizáveis e fáceis de ler.

Aplicativo AgSense disponível na
App Store e Google Play

*Assinatura ou hardware adicional necessário.

Veja os painéis inteligentes ICON em ação!

Consulte seu revendedor Valley autorizado para obter mais detalhes.
A Valmont® Irrigation tem uma política de desenvolvimento e melhoria contínua de produto. Por isso, algumas mudanças em equipamentos standard, opções, preço etc. podem ter ocorrido após a publicação
deste material. Algumas fotos e especificações podem não ser idênticas à produção atual. Seu revendedor local da Valley® é a melhor fonte de informações atualizadas. A Valmont Irrigation se reserva o direito
de alterar o desenho de seus produtos e suas especificações a qualquer momento, sem se ater a nenhuma obrigação.
©2016 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Todos os direitos reservados.
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