INTELLIGENS PANELEK
KARNYÚJTÁSNYIRA

A KÖRFORGÓ TELJES VEZÉRLÉSE KARNYÚJTÁSNYIRA

Kiváló technológia kompakt képernyőn.
A Valley® ICON5™ közel hozza az összes menüfunkciót. Az
egyszerű, könnyen használható puha érintésű gombokkal
és az érintőképernyős kezelőfelülettel a körforgónál is nagy
pontossággal vezérelheti az öntözőgépet. Az ICON5 robusztus
technológiát tartalmaz egy kompakt képernyőben.

Főbb jellemzők
•

5" színes érintőképernyős kijelző

•

Intuitív felhasználói kezelőfelület

•

Puha érintésű gombok a funkciók
kiválasztásához és a navigáláshoz

•

AgSense® funkció – AgSense ICON
Link funkció minden típusban*

•

BaseStation3™ kompatibilitás*

•

Beépített változtatható dózisú öntözés
(Variable Rate Irrigation – VRI)

•

Kábellopás elleni felügyelet*

Intuitív puha érintésű gombok

Végszórófej programozása

*További hardver vagy előfizetés szükséges.

valleyICON.com

VRI sebességvezérlés programozása

INTELLIGENS PANELEK
KARNYÚJTÁSNYIRA

A puha érintésű navigálás és
a páratlan vezérlési lehetőségek
átfogó kombinációja.
A Valley ICON5 puha érintésű gombjai egyszerűvé és
biztossá teszik a panel kezelését a körforgónál. Az
átlátható, gyorsan elérhető menüszerkezet teljes körű
vezérlést tesz lehetővé, az alapvető funkciók beállításától
a VRI előírásokon át a lépéses programokig.
Az AgSense ICON Link funkció minden ICON panelben
megtalálható. BaseStation3 használata esetén a leszállított
panel egyszerűen integrálható a BaseStation3 rendszerbe.

PANEL

ICON5 jellemzők

Felügyelet

Vezérlés




Automatikus újraindítás












Automatikus hátramenet /
automatikus leállítás





Érintőképernyős kezelőfelület
Személyre szabható kezdőképernyő
Kábellopás riasztás állapota*
Körforgó indítás/leállítás
Feszültség
Irány
Pozíció

Biztonság
Diagnosztika

Az új standard

Öntözési mélység

Minden ICON5 vezérlőpanel fel van szerelve az alábbiakkal:

Sebesség

• Személyre szabható kezdőképernyő
• GPS Position funkció
• Automatikus hátramenet / automatikus leállítás

Víz be/ki
Stop in Slot pozíció
VRI be/ki









VRI sebességvezérlés
VRI zónavezérlés
VRI iS vezérlés*
ENABLED
FUNKCIÓ

USB panel szoftverfrissítések











Grafikusan megjelenített riasztás
állapot



Végágyúk
Futó programok
Óra/fordulat
Kiegészítő kimenetek
Panel lezárás állapota
Időzített szerviz üzemmód
Leállítás alacsony feszültségnél
Leállítás túl nagy/kis nyomásnál*

Sebességtartás

Egységes kezelőfelület és valós
idejű adatok elérése bármilyen
eszközről, a világ bármely
részéről.

Szektor programvezérlés
Lépéses programvezérlés
Abroncsnyomás-ellenőrzés/leállítás*
Dátum és idő programvezérlés

FELÜGYELET

A körforgó és más bemenetek valós idejű
állapotinformációinak elérése.
VEZÉRLÉS

Szélsebesség programvezérlés*
Hőmérséklet programvezérlés*

Az öntözőgép vezérlése mobileszközről vagy az
asztalról.

Eső programvezérlés*

JELENTÉS

Panel előzménynapló

Korábbi adatok ellenőrzése és elemzése könnyen
olvasható, testreszabható formátumokban.

Programozható túl-/alulöntözés időzítő

*További hardver vagy előfizetés szükséges.

valleyICON.com

Áramlási sebesség programvezérlés*
Nyomás programvezérlés*
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