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A vida tornou-se mais fácil
A Valley®, líder em tecnologia de rega, apresenta-lhe o comando do pivô mais inteligente disponível
atualmente com a nova série de painéis inteligentes ICON. A família ICON tem uma solução para
cada necessidade. Quer pretenda adquirir um novo pivô, atualizar o painel que possui ou integrar
uma nova marca de pivô, tem a vantagem de estar a utilizar uma interface intuitiva em ecrã táctil
totalmente a cores.
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Definindo o padrão
A Valley é uma marca de referência quando se trata de definir padrões da indústria. É por este motivo que
cada painel inteligente ICON é equipado com a tecnologia que considera pertinente.
• Monitorização do roubo de cabos através
do AgSense ICON Link ou BaseStation3™

• Ecrã táctil totalmente a cores
• Ecrã inicial personalizável

• Preparado para posição por GPS

Os ecrãs ICON10™, ICON5™ e ICON1™ encaixam no armário do painel de comando modular Valley padrão,
pelo que se possui atualmente um painel de comando Valley Pro, Pro2, Select, Select2 ou ClassicPlus, pode
fazer a atualização para o ICON de forma rápida e simples.
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Funcionamento simples por ecrã táctil
Quer esteja a utilizar um smartphone, um tablet ou esteja diretamente no pivô, dispõe
agora de um comando simples e intuitivo na ponta dos seus dedos. Pode esquecer as
fórmulas e os vários passos porque o ecrã táctil simples indica-lhe os comandos de forma
simples. A tecnologia que outrora era complicada ficou agora mais fácil.

Interface inteligente
Todos os painéis de comando ICON incluem interfaces gráficas de utilizador fáceis de
utilizar. A natureza intuitiva da configuração do ecrã permite uma introdução rápida de
comandos e definições. O painel de instrumentos e os menus do pivô permitem uma
navegação acessível e uma identificação imediata do estado.

AgSense® ativado
Todos os painéis ICON são fornecidos equipados com o AgSense ICON Link. O ICON Link
permite um controlo e monitorização perfeitos do seu pivô através da aplicação AgSense ou
da interface no ambiente de trabalho. A ligação à BaseStation3™ é também possível com
uma pequena alteração de hardware.

Acesso WiFi por dispositivo remoto
Esta tecnologia de ponta permite aos produtores ligarem-se remotamente, via WiFi, aos
painéis inteligentes ICON10 ou ICON1 utilizando qualquer tablet ou smartphone através
da aplicação ICON.
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Funcionalidades
de comando
personalizáveis

A partir do momento em que instalar o seu Valley ICON10, verá como a sua vida fica mais fácil.
O ICON10 está equipado com o maior ecrã táctil da nova linha ICON de 10 polegadas, totalmente a cores, para que
possa visualizar e controlar muito mais diretamente no seu ecrã. O ecrã de fácil utilização simplifica todos os aspetos
da monitorização e controlo do pivô. É semelhante à utilização do ecrã táctil do seu tablet, estando agora disponível
no seu pivô.

Principais funcionalidades:

• Ecrã táctil de 10 polegadas, totalmente a cores
• Interface intuitiva do utilizador
• AgSense ativado — AgSense ICON Link
instalado de série*
• Compatível com a BaseStation3*
• Equipado com a opção de rega de taxa variável
(VRI)
• Monitorização do roubo de cabos*
• Opção de acesso WiFi por dispositivo remoto**
disponível através da aplicação ICON
*É necessário hardware adicional ou subscrição.
** Limitações baseadas nas condições do terreno.

COMANDO INTUITIVO, VISUALIZAÇÃO DINÂMICA

O ICON10 oferece todas as funcionalidades
atualmente disponíveis no painel Valley Pro2 com
uma memória e velocidade significativamente
melhoradas para futuras atualizações. Está
preparado para GPS, inclui capacidade de
programação da velocidade da VRI, de zona e
aspersores individuais, permitindo uma aplicação
precisa e programável de água, fertilizantes
e químicos.

Programação da pistola final

Programação de controlo da velocidade
da VRI
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O Valley ICON5™ é uma excelente opção
para produtores que pretendem a mais
recente tecnologia em controlo de rega por
pivô. Tal como o ICON10, é fornecido de
série com o AgSense ICON Link para que
possa ter total controlo de todos os seus
pivôs com a BaseStation3 ou AgSense a
qualquer hora e em qualquer lugar.

Com o ICON5, os produtores colhem muitos dos
mesmos benefícios que oferece o emblemático
ICON10, mas num ecrã de 5 polegadas. O ecrã de
menores dimensões inclui uma interface em ecrã táctil
com botões de software que refletem as funções do
comando táctil. Comparável com o ICON10, inclui
toda a tecnologia e funcionalidades do painel Valley
Pro2, assim como muita memória para atualizações.

Principais funcionalidades:

• Ecrã táctil de 5 polegadas totalmente a cores

Botões de software intuitivos

• Interface intuitiva do utilizador
• Botões de software para seleção de funções
e navegação
• AgSense® ativado — AgSense ICON Link instalado
de série*
• Compatível com a BaseStation3*
• Equipado com a opção de rega de taxa variável (VRI)
• Monitorização do roubo de cabos*

*É necessário hardware adicional ou subscrição.

Programação da pistola final

CONTROLO TOTAL DO PIVÔ NA PONTA
DOS SEUS DEDOS

Grande tecnologia num ecrã compacto.
O Valley ICON5 coloca todas as funções dos menus na ponta dos seus dedos. Com botões de software
simples e fiáveis e uma interface de ecrã táctil no centro do pivô, pode controlar o seu pivô central com
elevada precisão. O ICON5 faculta-lhe uma tecnologia robusta num ecrã compacto.
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Apresentamos o primeiro painel de comando
digital de pivô sem ecrã para visualização
e controlo por painel remoto incorporado
através de acesso sem fios.**
O Valley ICON1 é a escolha perfeita para
produtores que pretendam o controlo e
funcionalidade totais do painel ICON, mas
que não pretendam deslocar-se ao pivô
para utilizá-lo.

O módulo do painel inclui apenas três botões de software — Avanço,
Stop (Parar) e Inversão. Mas isto não significa que irá perder qualquer
funcionalidade. Irá beneficiar das mesmas capacidades de monitorização
e controlo que o ICON10. Simplesmente não existe um ecrã no próprio
painel de comando, o que lhe permite utilizar o dispositivo móvel da sua
preferência.
Com o ICON1, pode controlar remotamente o seu pivô a partir de
qualquer dispositivo móvel. Já não terá mais de se preocupar em se
deslocar ao painel do pivô para monitorizar e controlar o seu pivô.
Com acesso WiFi por dispositivo remoto ou uma ligação sem fios, essas
viagens tornam-se desnecessárias e pode aproveitar melhor o seu tempo.

Acesso WiFi por dispositivo remoto

Principais funcionalidades:

• Acesso WiFi por dispositivo remoto
— Não é necessário serviço de dados móveis ou Internet.
• Visualização sem fios através do tablet ou smartphone
• AgSense® ativado — AgSense ICON Link instalado de série*
• Compatível com a BaseStation3*
• Aplicação ICON disponível na App Store e no Google Play
• Monitorização do roubo de cabos*

* É necessário hardware adicional ou subscrição.
** Limitações baseadas nas condições do terreno.

Visualização sem fios

CONTROLO REVOLUCIONÁRIO NUM ECRÃ REMOTO

Controlo do pivô através de uma interface de painel remoto.
Com o ICON1, o controlo total do seu painel inteligente é possível através de um sinal WiFi incorporado
para uma gestão localizada do pivô. Poupe tempo, combustível e diminua o desgaste geral do seu camião
interagindo com o painel inteligente através dos seus dispositivos móveis.
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Os produtores que conhecem
a comodidade e tranquilidade
proporcionadas pelo controlo e
monitorização remotos com o AgSense
ou a BaseStation3 irão apreciar esta
solução de preço acessível. Com o Valley
ICONX™ pode adicionar mais pivôs à sua
rede e ter total controlo sem o custo de
uma atualização completa do painel.

O ICONX assume o controlo dos painéis de pivôs existentes utilizando os circuitos do painel e permitindo um total
controlo táctil do ICON. Ligação fácil com o AgSense ou a
BaseStation3. Isto permite ter todos os seus pivôs numa
só rede.
Com o ICONX, os produtores podem trazer total controlo táctil
do ICON a qualquer marca principal de pivô.

Principais funcionalidades:

ICONX com painel de um
concorrente

• 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 táctil de 5 polegadas totalmente a cores
• 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.

ICONX com painel de um
concorrente

A SOLUÇÃO PARA O CONTROLO TOTAL

Desenvolvido para solucionar as necessidades dos produtores.
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.
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Obtenha a ligação para total controlo do pivô em qualquer lugar.
O AgSense ICON Link é um novo módulo de gestão remota concebido exclusivamente para painéis inteligentes
Valley ICON. Permite a programação remota total das funções do painel de comando e a monitorização do
funcionamento do pivô central através da aplicação móvel AgSense ou da BaseStation3. O ICON Link é fornecido
totalmente ativado e processa comandos a velocidades líderes na indústria. Com um conjunto sólido de
funcionalidades, o ICON Link constitui a solução para a utilização do pleno potencial dos painéis inteligentes Valley
ICON a partir de qualquer lugar do mundo.*

Vista do mapa: Informação
do pivô codificada por cores
apresentada geograficamente
num mapa.
Vista da lista:
Verifique os seus
pivôs rapidamente
num ecrã.

Visualize mais detalhes, faça a
programação. (Tudo o que faria
no painel do pivô.)
MONITORIZAÇÃO

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

ATIVADO

CONTROLO

ENABLED

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

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

Aplicação AgSense disponível
na App Store e no Google Play

*É necessário hardware adicional ou subscrição.

Veja os painéis inteligentes ICON em ação!

Contacte o revendedor Valley local para obter informações completas.
A Valmont® Irrigation tem como política a melhoria e o desenvolvimento contínuos dos produtos. Consequentemente, podem ter ocorrido determinadas alterações no equipamento padrão, nas opções, no preço,
etc. após a publicação desta brochura. Algumas fotografias e especificações podem não corresponder à produção atual. O revendedor Valley® local é a melhor fonte para obter informações atualizadas. A Valmont
Irrigation reserva-se o direito de alterar as especificações ou os métodos de fabrico a qualquer altura sem quaisquer obrigações consequentes.
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