INTELLIGENS PANELEK
KARNYÚJTÁSNYIRA

A TELJES KÖRŰ VEZÉRLÉS KULCSA

A meglevő vezérlőpanelek jövője biztosításának
legkönnyebb módja.
A Valley® ICONX™ a meglevő – Valley vagy más márkájú – vezérlőpanelt
használja a parancsok továbbításához és a központi körforgó
vezérléséhez. A megoldás a fejlett technológiák mindennapos
gyakorlatba és a Valley/AgSense® termékcsalád tagjaiba integrálásának
költséghatékony módja. Az Valley ICON5™ vezérlőpanelben is
megtalálható 5"-os, teljes funkcionalitást biztosító kezelőfelületet
használó ICONX a körforgó egyszerű, intuitív és csatlakoztatott
vezérlését teszi lehetővé a helyszínen és távolról is.
Főbb jellemzők
•

A legtöbb körforgómárkával kompatibilis

•

Az eredeti panel táp- és vezérlő áramköreit használja, de a vezérlést az
ICONX végzi

•

Minden ICON vezérlőfunkció közvetlenül a körforgónál

•

Intuitív felhasználói kezelőfelület

•

5" színes érintőképernyős kijelző

•

AgSense funkció – AgSense ICON Link funkció minden típusban*

•

BaseStation3™ kompatibilitás*

•

Kábellopás elleni felügyelet*

*További hardver vagy előfizetés szükséges.
Az ICONX vezérlésre önmagában nem alkalmas. A meglevő panel tápellátását használja.

valleyICON.com

Az ICONX intelligens
panelek kompatibilisek
a legtöbb neves gyártó
körforgóival, emellett új
funkciók és képességek
hozzáadásához egyszerűen
továbbfejleszthetők.

INTELLIGENS PANELEK
KARNYÚJTÁSNYIRA
PANEL

A termelők igényeihez fejlesztve.

ICONX jellemzők

Senki sem szeretne kidobni egy működő terméket csak
azért, mert újabb technológia jelent meg a piacon. Ha a
Valley ICONX-et választja, erre nincs is szükség. A meglevő
vezérlőpanelt az ICONX alapjaként használva lehetősége van
továbbfejleszteni és a jövő vezérlőpaneljává alakítani azt. Az
AgSense és a BaseStation3 lehetőségeit kihasználva a teljes
rendszer cseréje nélkül, költséghatékony módon adhat távoli
ellenőrzési és vezérlési lehetőségeket a vezérlőpanelhez.
A mechanikus vezérlők 5"-os, színes érintőképernyőn
keresztül történő elérésének és irányításának biztosításával
a könnyű használhatóság és az egyszerűség eddig nem
ismert szintjére emelheti az öntözéskezelést.

Érintőképernyős kezelőfelület

Felügyelet

Vezérlés




Automatikus újraindítás












Automatikus hátramenet /
automatikus leállítás





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

Biztonság
Diagnosztika
Öntözési mélység
Sebesség
Víz be/ki

Az új standard

Stop in Slot pozíció

Minden ICONX vezérlőpanel fel van szerelve az alábbiakkal:

VRI be/ki

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

VRI zónavezérlés

VRI sebességvezérlés
VRI iS vezérlés*

USB panel szoftverfrissítések











Grafikusan megjelenített riasztás
állapot



Végágyúk
Futó programok
ENABLED
FUNKCIÓ









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

Sebességtartás
Szektor programvezérlés
Lépéses programvezérlés

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

Abroncsnyomás-ellenőrzés/leállítás*
Dátum és idő programvezérlés
Áramlási sebesség programvezérlés*
Nyomás programvezérlés*

FELÜGYELET

Szélsebesség programvezérlés*

A körforgó és más bemenetek valós idejű
állapotinformációinak elérése.

Hőmérséklet programvezérlés*

VEZÉRLÉS

Az öntözőgép vezérlése mobileszközről vagy az
asztalról.

Eső programvezérlés*
Panel előzménynapló
Programozható túl-/alulöntözés időzítő










































JELENTÉS

Korábbi adatok ellenőrzése és elemzése könnyen
olvasható, testreszabható formátumokban.

*További hardver vagy előfizetés szükséges.
Az ICONX vezérlésre önmagában nem alkalmas. A meglevő panel tápellátását használja.
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