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A VALLEY ICON™ INTELLIGENS PANEL
TERMÉKCSALÁD
®

Egyszerűbb lett az élet
A Valley®, az öntözési technológiák vezetője az ICON család intelligens paneljeivel a ma elérhető
legintelligensebb körforgóvezérlést biztosítja. Az ICON termékcsalád minden igényre kínál megoldást.
Legyen szó új körforgó vásárlásáról, a meglevő panel felújításáról vagy más körforgómárka
integrálásáról – bárhol lehetőség van egy intuitív, színes érintőképernyős kezelőfelület használatára.

Kijelző

10˝ színes érintőképernyő

5˝ színes érintőképernyő
+ puha érintésű gombok

Teljes érintőképernyős
vezérlés távoli eszközzel

5˝ színes érintőképernyő
+ puha érintésű gombok

Távoli eszköz
WiFi-elérése

Opcionális

Nincs

Tartalmazza

Nincs

AgSense®
ICON Link™

Tartalmazza

Tartalmazza

Tartalmazza

Tartalmazza

Az új standard
A Valley sokszor állít mércét az ágazati szabványok meghatározásához. Ezért van minden ICON intelligens
panel az Ön számára fontos technológiákkal felszerelve.
• Kábellopás figyelése az AgSense ICON Link
vagy BaseStation3™ használatával

• Színes érintőképernyős kijelző
• Személyre szabható kezdőképernyő

• GPS pozíció funkció

Az ICON10™, ICON5™ és ICON1™ kijelzők elférnek a standard Valley moduláris vezérlőpanel házában, így meglevő
Valley Pro, Pro2, Select, Select2 vagy ClassicPlus vezérlőpaneljét egyszerűen lecserélheti egy ICON egységre.
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Könnyen kezelhető érintőképernyő
Az egyszerű, intuitív vezérlés okostelefonon, táblagépen és a körforgó mellett egyaránt
elérhető. Nem kell képleteket, lépéssorozatokat megjegyezni, az érintőképernyő könnyedén
végigvezeti a vezérlés lépésein. A korábban összetett technológia leegyszerűsödött.

Intelligens kezelőfelület
Minden ICON vezérlőpanel könnyen használható grafikus felhasználói kezelőfelülettel
rendelkezik. A képernyő intuitív felépítése lehetővé teszi a parancsok és beállítások gyors
elérését. A körforgó menüiben és műszerfalán egyszerű a navigáció, és az állapot is
gyorsan leolvasható.

AgSense® támogatás
Minden ICON panelen megtalálható az AgSense ICON Link funkció. Az ICON Link
az AgSense alkalmazásból, valamint asztali kezelőfelületről teszi lehetővé a körforgó
zökkenőmentes vezérlését és ellenőrzését. Kisebb hardvermódosítással BaseStation3™
kapcsolatra is lehetőség van.

Távoli eszköz WiFi-elérése
Ezzel a vezető technológiával a termelők az ICON alkalmazás, egy táblagép vagy
okostelefon használatával WiFi-n, távolról kapcsolódhatnak az ICON10 vagy ICON1
intelligens panelhez.
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Személyre szabható
vezérlőfunkciók

Már a Valley ICON10 telepítésének pillanatától érzékelni fogja, mennyivel egyszerűbbé vált az élete.
Az ICON10 a maga 10˝, színes érintőképernyőjével az ICON termékcsalád legnagyobb kijelzővel rendelkező tagja,
amelyen még átláthatóbb a vezérlés. A könnyen használható kijelző a körforgó ellenőrzésének és vezérlésének
minden aspektusát leegyszerűsíti. Egy táblagép érintőképernyőjéhez hasonlóan használható, de a körforgóra
felszerelve.

Főbb jellemzők:

• 10˝ színes érintőképernyős kijelző
• Intuitív felhasználói kezelőfelület
• AgSense funkció – AgSense ICON Link
funkció minden típusban*
• BaseStation3 kompatibilitás*
• Beépített változtatható dózisú öntözés (Variable
Rate Irrigation – VRI)
• Kábellopás elleni felügyelet
• Távoli eszköz WiFi-elérése** opció az ICON alkalmazás használatával
*További hardver vagy előfizetés szükséges.
**Korlátozott használat a tábla körülményei függvényében.

INTUITÍV VEZÉRLÉS, DINAMIKUS KIJELZŐ

Az ICON10 a Valley Pro2 panel minden funkcióját
tartalmazza, jelentősen kibővített memóriával és
sebességgel kiegészítve a jövőbeni bővítésekhez.
Rendelkezik GPS funkcióval, VRI sebesség, zóna
és egyedi szórófej programokkal, és lehetővé teszi
az öntözés, növényvédő szerek és vegyszerek
precíz és programozott kijuttatását.
Végszórófej programozása

VRI sebességvezérlés programozása
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A Valley ICON5™ kitűnő választás
azoknak, akik a legmodernebb
technológiát szeretnék használni a körforgó
öntözőgépek vezérlésére. Az ICON10hez hasonlóan rendelkezik AgSense
ICON Link funkcióval, így a BaseStation3
vagy AgSense használatával bármikor,
bárhonnan teljes ellenőrzése alatt tarthatja
a körforgó öntözőgépet.

Az ICON5-tel a termelők szinte ugyanazokat az
előnyöket élvezhetik, mint a csúcstermék ICON10zel, csak 5˝ képernyőbe építve. A kisebb kijelző
érintőképernyő és az érintőpanel vezérlőfunkcióihoz
társított puha érintésű gombok alkotta kezelőfelülettel
rendelkezik. Az ICON10-hez hasonlóan tartalmazza
a Valley Pro2 panel minden technológiáját és
funkcióját, valamint jelentős mennyiségű memóriát
is a bővítésekhez.
Főbb jellemzők:

• 5" színes érintőképernyős kijelző

Intuitív puha érintésű gombok

• 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

*További hardver vagy előfizetés szükséges.

Végszórófej programozása

A KÖRFORGÓ TELJES VEZÉRLÉSE
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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.
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Bemutatkozik az első kijelző nélküli, vezeték
nélküli hozzáféréssel távoli vezérlést biztosító
digitális körforgó vezérlőpanel.**
A Valley ICON1 tökéletes választás azoknak
a termelőknek, akik az ICON panel vezérlési
képességeit és funkcióit igénylik, de nem
szeretnének a körforgóhoz járni a panel
használatához.

A panel modulján mindössze három gomb található – Indítás
előremenetben, Stop és Indítás hátramenetben. Ez ugyanakkor
nem jelenti azt, hogy bármilyen funkció is elveszne. Ugyanazokat
a felügyeleti és vezérlőfunkciókat használhatja, mint az ICON10
egységnél. Egyszerűen csak nincs kijelző magán a panelen, de
bármilyen mobileszközről vezérelheti azt.
Az ICON1 segítségével távolról vezérelheti a körforgó öntözőgépet.
Többé nem kell kiutazni a körforgóhoz, hogy ellenőrizze vagy
módosítsa a vezérlést. A távoli eszköz WiFi-elérése vagy vezeték
nélküli kapcsolat használatával távolról elérheti a panelt, és jobban
gazdálkodhat az idejével.

Távoli eszköz WiFi-elérése

Főbb jellemzők:

• Távoli eszköz WiFi-elérése
– Nem szükséges mobiltelefonos szolgáltatás vagy internetkapcsolat.
• Vezeték nélküli kijelző táblagépen vagy telefonon
• AgSense® funkció – AgSense ICON Link funkció minden típusban*
• BaseStation3 kompatibilitás*
• Az ICON alkalmazás az App Store és a Google Play áruházakban
érhető el
• Kábellopás elleni felügyelet

*További hardver vagy előfizetés szükséges.
**Korlátozott használat a tábla körülményei függvényében.

Vezeték nélküli kijelző

FORRADALMI VEZÉRLÉS EGY TÁVOLI KIJELZŐBEN

Körforgó vezérlése távoli panel kezelőfelületen.
Az ICON1 segítségével az intelligens vezérlőpanel kezelése a helyi hozzáférést biztosító beépített WiFi-jel
segítségével történik. Időt és üzemanyagot takaríthat meg, és csökkentheti járművei amortizálódását, ha
mobileszközről kezeli az intelligens panelt.
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Az AgSense és a BaseStation3 biztosította
távoli vezérléshez és ellenőrzéshez
társuló kényelmet és nyugalmat már
ismerő termelők nagyra értékelik majd
ezt a költséghatékony megoldást. A
Valley ICONX™ több körforgó hálózathoz
kapcsolását és teljes ellenőrzésének
megvalósítását is lehetővé teszi, a teljes
panel lecserélésének költségei nélkül.

Az ICONX segítségével tovább használhatja meglevő körforgó
vezérlőpaneljeit, kiegészítve azokat az ICON érintőképernyős
vezérlésének előnyeivel. Egyszerű csatlakoztatás az AgSense
és BaseStation3 megoldásokhoz. Ezzel minden körforgója
egyetlen hálózathoz kapcsolódik majd.
Az ICONX használatával a termelők bármilyen vezető körforgómárkát felruházhatnak az ICON érintőképernyős vezérlésével.

Főbb jellemzők:

Az ICONX egy konkurens
eszközzel

• 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.

Az ICONX egy konkurens
eszközzel

A TELJES VEZÉRLÉS KULCSA

A termelők igényeihez fejlesztve.
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.
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Szerezzen hozzáférést a körforgó vezérléséhez bárhonnan.
Az AgSense ICON Link egy új távoli kezelőmodul kizárólag a Valley ICON intelligens panelekhez. Lehetővé teszi a
vezérlőpult funkcióinak teljes távoli programozását és a központi körforgó működésének felügyeletét az AgSense
mobilalkalmazással vagy a BaseStation3 szoftverből. Az ICON Link már aktivált és feldolgozott parancsokat továbbít
az ágazat leggyorsabb sebességével. Sokoldalú funkciói révén az ICON Linkkel a világon bárhonnan a legtöbbet
hozhatja ki a Valley ICON intelligens panelekből.

Térképnézet: A körforgóval
kapcsolatos színkódolt
információk térképen
megjelenítve.
Lista nézet: A
körforgók gyors
ellenőrzése egyetlen
képernyőn.

További részletek megtekintése és
programozás lehetősége. (Ez eddig
általában csak a körforgó paneljén
volt elérhető.)
MONITOR

A körforgó és más bemenetek valós idejű állapotinformációinak elérése.
VEZÉRLÉS

ENABLED
FUNKCIÓ

Az öntözőgép vezérlése mobileszközről vagy
az asztalról.
JELENTÉS

Korábbi adatok ellenőrzése és elemzése könnyen
olvasható, testreszabható formátumokban.

Az AgSense alkalmazás az App Store
és a Google Play áruházakban érhető el

*További hardver vagy előfizetés szükséges.

Nézze meg az ICON paneleket
működés közben!

A részletekért forduljon a hivatalos Valley márkakereskedőhöz.
A Valmont® Irrigation irányelve a termékek folyamatos jobbá tétele és fejlesztése. Ennek eredményeként a jelen kiadvány megjelenése óta bizonyos változások történhettek a standard berendezésekben, az
opciókban, az árakban stb. Előfordulhat, hogy egyes fényképek és specifikációk nem felelnek meg a jelenlegi termékeknek. A helyi Valley® márkakereskedő a legbiztosabb naprakész információforrás. A Valmont
Irrigation fenntartja a jogot a kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli módosítására.
©2016 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Minden jog fenntartva.

www.valleyirrigation.com
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