SMART PANELS MADE EASY™

A SOLUÇÃO PARA O CONTROLO TOTAL

A forma mais fácil de modernizar os painéis de
comando existentes.
O Valley® ICONX™ utiliza o seu painel de comando, da Valley ou outra
marca, como anfitrião para fazer passar comandos para controlar o seu
pivô central. Trata-se de uma forma acessível de implementar tecnologia
avançada na sua propriedade e na família de tecnologia Valley/AgSense®.
Utilizando a mesma interface totalmente equipada de 5 polegadas,
disponível no painel de comando Valley ICON5™, o ICONX permite um
controlo simples, intuitivo e ligado tanto remotamente como diretamente
no pivô.
Principais funcionalidades
•

Compatível com todas as principais marcas de pivôs

•

Utiliza os circuitos de alimentação e controlo no painel anfitrião
e transfere o controlo para o ICONX

•

Todas as funções de controlo do ICON diretamente no pivô

•

Interface intuitiva do utilizador

•

Ecrã tátil totalmente a cores de 5 polegadas

•

AgSense ativado — AgSense ICON Link instalado de série*

•

Compatível com a BaseStation3™*

•

Monitorização do roubo de cabos*

*É necessário hardware adicional ou subscrição.
O ICONX não é um painel totalmente funcional por si só. Em vez disso, utiliza a alimentação do painel anfitrião existente.
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Os painéis inteligentes ICONX
são compatíveis com todas
as principais marcas de pivô
e constituem uma atualização
simples para a adição de novas
funcionalidades e capacidades.

SMART PANELS MADE EASY™

PAINEL

Desenvolvido para solucionar as
necessidades dos produtores.

Funcionalidades do ICONX

Ninguém gosta de descartar um produto que funciona porque
surgiu tecnologia mais recente. Com o Valley ICONX, não
precisa de o fazer. Ao utilizar o painel de comando do pivô
existente como anfitrião para o ICONX, pode agora atualizar e
modernizar a sua operação. Trata-se de uma forma acessível
para adicionar a monitorização remota e o acesso ao controlo
através do AgSense ou da BaseStation3 sem necessidade de
uma atualização completa do painel. A capacidade de pegar
em comandos mecânicos e torná-los acessíveis através de
um ecrã tátil de 5 polegadas, totalmente a cores, confere um
novo nível de comodidade e simplicidade à gestão da rega.

Ecrã principal personalizável

Reinício automático



Inversão automática/paragem
automática





Estado do alarme de roubo de cabos*
Iniciar/parar pivô
Tensão
Direção
Posição

Segurança
Diagnóstico
Profundidade de aplicação

Ligar/desligar água

Cada painel de comando ICONX está equipado com:
• Ecrã inicial personalizável
• Preparação para posição por GPS
• Inversão automática/paragem automática

Paragem na posição
Ligar/desligar VRI









Controlo de velocidade VRI
Controlo de zona VRI
Controlo VRI iS*














Encerramento por alta/baixa pressão*







Atualizações do software do painel por
USB





Estado do alarme gráfico



Horas/revolução
Saídas auxiliares
Estado de bloqueio do painel
Modo de assistência temporizada
Encerramento por baixa tensão





Controlo da velocidade de cruzeiro
Controlo do programa por setor
Controlo do programa por passos
Encerramento/monitorização da pressão
dos pneus*





Controlo de programa de data e hora





Controlo de programa de taxa de
caudal*





MONITORIZAÇÃO

Controlo de programa de pressão*





Aceda ao estado do seu pivô e a outras opções em
tempo real.

Controlo de programa da velocidade do
vento*





CONTROLO

Controlo de programa de temperatura*





Controle a sua máquina de rega a partir do seu
dispositivo móvel ou ambiente de trabalho.

Controlo de programa de queda de
chuva*





Registo histórico do painel



Uma interface consistente e
acesso a dados em tempo real
disponível em todos os seus
dispositivos em qualquer parte
do mundo.

RELATÓRIOS

Aprenda com o seu passado com dados históricos em formatos personalizáveis de fácil leitura.

*É necessário hardware adicional ou subscrição.
O ICONX não é um painel totalmente funcional por si só. Em vez disso, utiliza a alimentação do painel anfitrião existente.
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Pistolas finais
Programas em funcionamento
ENABLED
ATIVADO

Controlo










Interface de ecrã tátil

Velocidade

Definindo o padrão

Monitorização

Temporizador de excesso/insuficiência
de água programável
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