
P A N O U R I  D E  C O M A N D Ă 
I N T E L I G E N T E  U Ș O R  D E  U T I L I Z A T



Viața este mai ușoară 

Valley®, liderul în tehnologie de irigare, vă oferă cea mai inteligentă soluție de comandă a pivoților 
disponibilă în prezent prin noua serie ICON de panouri de comandă inteligente. Familia ICON are 
o soluție pentru orice cerință. Indiferent dacă achiziționați un pivot nou, vă actualizați panoul de 
comandă existent sau integrați o marcă diferită de pivot, aveți avantajul de a utiliza interfața intuitivă 
a unui ecran tactil complet color.

Stabilirea standardulului

Valley stabilește nivelul de referință în definirea standardelor din industrie. De aceea, fiecare panou de 
comandă inteligent ICON este dotat cu tehnologia care contează pentru dvs.

• Monitorizarea furtului de cablu prin  
AgSense ICON Link sau BaseStation3™

• Pregătit pentru poziționare GPS 

• Afișaj cu ecran tactil complet color 

• Ecran principal care poate fi particularizat

Afișaj Ecran tactil color de 10 inci
Ecran tactil color de 5 inci  

+ butoane tactile soft

Control complet cu ecran 
tactil cu dispozitiv de 
comandă la distanță

Ecran tactil color de 5 inci  
+ butoane tactile soft

Acces Wi-Fi prin  
dispozitive  
la distanță

Opțional Niciunul Inclus Niciunul

AgSense®  
ICON Link™ Inclus Inclus Inclus Inclus

Afișajele ICON10™, ICON5™ și ICON1™ pot fi montate în incinta standard a panourilor de comandă modulare 
Valley, așadar dacă aveți un panou de comandă Valley Pro, Pro2, Select, Select2 sau ClassicPlus, puteți avan-
sa rapid și simplu la ICON.

FA M I L I A  VA L L E Y ® I C O N ™ D E  PA N O U R I 
D E  C O M A N D Ă  I N T E L I G E N T E



Activate cu AgSense®

Toate panourile de comandă ICON sunt dotate cu AgSense ICON Link. ICON Link asigură 
controlul și monitorizarea continuă a pivotului prin aplicația AgSense sau interfața desktop.  
De asemenea, este posibilă conectarea la BaseStation3™ printr-o modificare minoră de 
hardware.

Acces Wi-Fi prin dispozitive la distanță

Această tehnologie de vârf le permite cultivatorilor să se conecteze de la distanță prin Wi-Fi 
la panourile de comandă inteligente ICON10 sau ICON1, utilizând orice dispozitiv de tip 
tabletă sau telefon mobil inteligent, prin aplicația ICON. 

Interfață inteligentă

Toate panourile de comandă ICON dispun de interfețe grafice ușor de folosit pentru 
utilizator. Natura intuitivă a configurării ecranului permite introducerea rapidă a comenzilor 
și setărilor. Meniurile și tabloul de comandă pentru pivot permit navigarea simplă și 
identificarea stărilor dintr-o privire.

Utilizare simplă cu ecran tactil

Indiferent dacă utilizați un telefon mobil inteligent, o tabletă sau efectuați comenzi direct 
de la pivot, acum aveți la dispoziție o soluție de comandă simplă și intuitivă. Nu mai este 
necesar să rețineți formule sau pași multipli, deoarece ecranul tactil simplu vă ghidează cu 
ușurință prin procesul de comandă. Tehnologia care era complicată odinioară a devenit 
acum simplă. 
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P A N O U R I  D E  C O M A N D Ă  I N T E L I G E N T E 
U Ș O R  D E  U T I L I Z A T



Din momentul în care instalați Valley ICON10, veți vedea, viața va fi mai ușoară. 

ICON10 oferă cel mai mare ecran tactil din noua serie ICON, cu un afișaj tactil complet color, de 10 inci, astfel încât 
puteți vizualiza și comanda mai multe funcții chiar de pe ecran. Afișajul ușor de utilizat simplifică fiecare aspect al 
monitorizării și controlării pivotului. Este similar cu utilizarea ecranului tactil al tabletei inteligente, dar acum este 
disponibil la pivot.

Funcții esențiale:

• Afișaj cu ecran tactil complet color, de 10 inci

• Interfață intuitivă pentru utilizator

• Activat cu AgSense – AgSense ICON Link  
instalat în mod standard*

• Compatibil cu BaseStation3*

• Dotat cu Irigare cu rată variabilă (Variable Rate 
Irrigation – VRI)

• Monitorizarea furtului de cablu*

• Opțiune de acces Wi-Fi prin dispozitive la 
distanță** disponibilă prin aplicația ICON

 * Este necesar hardware sau abonament suplimentar.    
** Limitări în funcție de condițiile de pe câmp.

Funcții de comandă 
care pot fi 
particularizate



ICON10 oferă toate funcțiile prezente 
actualmente în panoul Valley Pro2, cu o 
capacitate de memorie și o viteză sporite 
semnificativ pentru actualizări viitoare. Este 
pregătit pentru GPS, compatibil cu programele 
VRI Viteză, Zonă și Aspersor individual și 
permite aplicarea precisă și programabilă a 
apei, îngrășămintelor și substanțelor chimice.
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C O M A N D Ă  I N T U I T I VĂ ,  A F I Ș A J  D I N A M I C

Programarea aspersoarelor de capăt Programarea controlului vitezei VRI



Cu ICON5, cultivatorii obțin numeroase din beneficiile 
oferite de modelul emblematic ICON10, dar cu 
un ecran de 5 inci. Ecranul mai mic are o interfață 
tactilă cu taste soft, care reflectă funcțiile comenzilor 
tactile. Comparabil cu ICON10, este dotat complet 
cu tehnologia și funcțiile panoului de comandă Valley 
Pro2, precum și cu o capacitate mare de memorie 
pentru actualizări.

Valley ICON5™ este o opțiune excelentă 
pentru cultivatorii care doresc cea mai 
recentă tehnologie de comandă a irigațiilor 
cu pivot. În mod similar cu ICON10, este 
dotat standard cu AgSense ICON Link, 
astfel încât puteți avea control complet 
asupra tuturor pivoților cu BaseStation3 
sau AgSense de oriunde, în orice moment. 

Programarea aspersoarelor de capăt

Funcții esențiale:

• Afișaj cu ecran tactil complet color, de 5 inci

• Interfață intuitivă pentru utilizator

• Butoane tactile soft pentru selectarea funcțiilor și 
navigare

• Activat cu AgSense® – AgSense ICON Link instalat în 
mod standard*

• Compatibil cu BaseStation3*

• Dotat cu Irigare cu rată variabilă (Variable Rate Irrigati-
on – VRI)

• Monitorizarea furtului de cablu*

Butoane tactile soft intuitive

  *Este necesar hardware sau abonament suplimentar.   



C O N T R O L U L  T O TA L  A L  P I V O Ț I L O R  
L A  Î N D E M Â N A  D V S .
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Tehnologie avansată pe un ecran compact.

Valley ICON5 vă pune la dispoziție toate funcțiile din meniuri. Cu butoane tactile soft simple și ușor de utilizat și 
o interfață tactilă la punctul de pivotare, puteți comanda pivotul central cu eficiență și precizie. ICON5 vă oferă 
tehnologie robustă într-un ecran compact.



Modulul panoului de comandă dispune de numai trei butoane tactile 
soft – Pornire înainte, Stop și Pornire înapoi. Dar aceasta nu înseamnă 
că pierdeți vreo funcționalitate. Beneficiați de aceleași capacități de 
monitorizare și control cu cele oferite de ICON10. Diferența este pur și 
simplu că nu există ecran la panoul însuși, oferindu-vă flexibilitatea de a 
utiliza dispozitivul mobil preferat.

Cu ICON1, puteți controla pivotul de la distanță de pe orice dispozitiv 
mobil. Nu mai este necesar să vă faceți griji că trebuie să vă deplasați la 
panoul de comandă al pivotului pentru a monitoriza și controla pivotul. Cu 
acces Wi-Fi prin dispozitive la distanță sau o conexiune wireless, aceste 
deplasări nu mai sunt esențiale și vă puteți petrece timpul în mod mai util.

Vă prezentăm primul panoul digital de 
comandă a pivotului fără ecran de afișare, 
având integrată comanda de la distanță a 
panoului prin acces wireless.**

Valley ICON1 este alegerea perfectă pentru 
cultivatorii care doresc în întregime controlul și 
funcționalitatea panoului de comandă ICON, 
dar preferă să nu se deplaseze la punctul de 
pivotare pentru a le utiliza. 

Funcții esențiale:

• Acces Wi-Fi prin dispozitive la distanță

 – nu este necesar un serviciu celular sau de Internet. 

• Afișare wireless prin tabletă sau telefon mobil inteligent

• Activat cu AgSense® – AgSense ICON Link instalat în mod standard*

• Compatibil cu BaseStation3*

• Aplicația ICON este disponibilă în App Store și Google Play

• Monitorizarea furtului de cablu*

Acces Wi-Fi prin dispozitive  
la distanță

Afișare wireless

  *Este necesar hardware sau abonament suplimentar.    
** Limitări în funcție de condițiile de pe câmp.



valleyICON.com 

C O N T R O L  R E V O L U Ț I O N A R  P R I N  
A F I Ș A R E A  L A  D I S TA N ȚĂ

Controlul pivotului printr-o interfață la distanță cu panoul de comandă. 

Cu ICON1, controlul complet al panoului de comandă inteligent este accesat printr-un semnal Wi-Fi integrat, 
asigurând gestionarea localizată pentru pivot. Economisiți timp, carburant și reduceți uzura vehiculului, 
interacționând cu panoul de comandă inteligent prin dispozitive mobile.



ICONX cu panou concurent

ICONX cu panou concurent

ICONX preia controlul asupra panourilor de comandă existen-
te, utilizând circuitele acestora și oferind controlul tactil complet 
ICON. Conectați-vă cu ușurință la AgSense sau BaseStation3. 
Aceasta vă permite să aveți toți pivoții într-o singură rețea.

Cu ICONX, cultivatorii pot beneficia de controlul tactil complet 
ICON la orice marcă majoră de pivot. 

Cultivatorii familiarizați cu liniștea și confortul 
oferite de controlul și monitorizarea de la 
distanță prin AgSense sau BaseStation3 
se vor bucura de această soluție cu preț 
accesibil. Valley ICONX™ vă permite să 
aduceți mai mulți pivoți în rețea și să 
dispuneți de control complet, fără costurile 
asociate unei actualizări complete a 
panourilor de comandă.

Funcții esențiale:

• Compatibil cu toate mărcile majore de pivot

• Utilizează circuitele de alimentare și de comandă 
din panoul gazdă și transferă controlul la ICONX

• Funcții complete de control ICON chiar la pivot

• Interfață intuitivă pentru utilizator

• Afișaj cu ecran tactil complet color, de 5 inci

• Activat cu AgSense – AgSense ICON Link instalat 
în mod standard*

• Compatibil cu BaseStation3*

• Monitorizarea furtului de cablu*

ICONX nu poate fi utilizat independent ca panou complet funcțional. În schimb, utilizează alimentarea panoului gazdă existent.

*Este necesar hardware sau abonament suplimentar.    
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Dezvoltat pentru a răspunde cerințelor cultivatorilor.

Utilizând panoul existent de comandă a pivotului ca gazdă pentru ICONX, acum aveți posibilitatea să vă 
actualizați activitatea și să o proiectați în viitor. Este o soluție cu preț accesibil, prin care puteți adăuga 
accesul de la distanță pentru monitorizare și control prin AgSense sau BaseStation3, fără o actualizare 
completă a panoului.

C H E I A  C O N T R O L U L U I  C O M P L E T



Consultați distribuitorul autorizat local Valley pentru detalii complete.

Valmont® Irrigation are o politică de îmbunătățire și dezvoltare continuă a produselor. În consecință, este posibil să fi apărut anumite modificări ale echipamentelor standard, ale opțiunilor, prețurilor etc. după 
publicarea acestei broșuri. Este posibil ca unele fotografii și specificații să nu fie identice cu echipamentele produse în prezent. Distribuitorul local Valley® este cea mai bună sursă de informații actualizate. Valmont 
Irrigation își rezervă dreptul de a modifica designul și specificațiile produselor în orice moment, fără a își asuma vreo obligație. 
  

www.valleyirrigation.com
©2016 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Toate drepturile rezervate.
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Consultați detalii suplimentare, 
efectuați programări. (Majoritatea 

operațiunilor pe care le-ați efectua de 
la panoul de comandă al pivotului.)

Vizualizarea hartă: 
informații despre pivoți  
pe coduri de culori afișate 
geografic pe o hartă.

Vizualizarea listă: 
verificați rapid pivoții 
pe un singur ecran.

ENABLED

Aplicația AgSense este disponibilă  
în App Store și Google Play

Obțineți soluția pentru controlul complet al pivotului de oriunde.

AgSense ICON Link este un nou modul de gestionare de la distanță, creat exclusiv pentru panourile de comandă 
inteligente Valley ICON. Acesta oferă programarea completă de la distanță a funcțiilor panoului de comandă și 
monitorizarea operațiunilor pivotului central prin intermediul aplicației mobile AgSense sau prin BaseStation3. ICON 
Link este livrat complet activat și procesează comenzi la cele mai bune viteze din industrie. Cu un set robust de 
funcții, ICON Link este cheia cu care aveți acces la potențialul complet al panourilor de comandă inteligente Valley 
ICON de oriunde din lume.*

MONITORIZARE
Accesați starea în timp real a pivotului și alte date.

CONTROL
Controlați utilajul de irigații de pe dispozitivul mobil 
sau computerul desktop.

RAPOARTE
Învățați din trecut cu ajutorul datelor de istoric, 
disponibile în formate ușor de citit, care pot fi 
particularizate.

*Este necesar hardware sau abonament suplimentar.    

Urmăriți panourile de comandă 
inteligente ICON în acțiune!

ACTIVAT


