AKILLI PANELLER IŞINIZI
KOLAYLAŞTIRIR

VALLEY

®

ICON™ AKILLI PANEL AILESI

Hayat daha da kolaylaşıyor
Sulama teknolojisi lideri Valley®, yeni ICON serisi akıllı panelleri ile günümüzde kullanılabilecek
en akıllı pivot kontrolünü sunar. ICON ailesinin her ihtiyaca yönelik bir çözümü vardır. Yeni
bir pivot alacaksanız, mevcut panelinizi bir üst seviyeye yükseltecekseniz veya farklı bir
pivot markasına geçiş yapacaksanız, tam renkli dokunmatik ekranlı, sezgisel bir arayüzle
çalışmanın avantajını elde edersiniz.

Ekran

10 inç Renkli Dokunmatik
Ekran

5 inç Renkli Dokunmatik
Ekran + Dokunmatik
Yazılım Düğmeleri

Uzaktan Kumanda Cihazı
ile Tam Dokunmatik
Ekran Kontrolü

5 inç Renkli Dokunmatik
Ekran + Dokunmatik
Yazılım Düğmeleri

Uzaktan
Kumanda Cihazı
WiFi Erişimi
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Standartları biz tanımlıyoruz
Valley endüstri standartlarını tanımlayan ölçütleri belirler. Bu nedenle her ICON akıllı paneli sizin için önemli
olan teknolojilerle donatılmıştır.
• AgSense ICON Link veya BaseStation3™
vasıtasıyla kablo hırsızlığı gözetimi

• Tam renkli dokunmatik ekran
• Kişiselleştirilebilir ana ekran

• Hazır GPS Konumu

ICON10™, ICON5™ ve ICON1™ ekranları, standart Valley modüler kontrol paneli çerçevesine sığar. Bu nedenle
Valley Pro, Pro2, Select, Select2 veya ClassicPlus kontrol paneline sahipseniz, hızlı ve kolay bir şekilde ICON’a
geçiş yapabilirsiniz.

AKILLI PANELLER IŞINIZI KOLAYLAŞTIRIR

Kolay Dokunmatik Ekran Kullanımı
Akıllı telefonda, tablette veya tam olarak pivotun yanında, kolay, sezgisel kontrol
parmaklarınızın ucunda. Artık formüller veya hatırlanması gereken birçok adım yok. Çünkü
kullanımı kolay dokunmatik ekran, kolay bir şekilde kontrol etmenizde size rehberlik eder.
Bir zamanlar anlaşılması güç olan teknoloji artık kolay hale gelmiştir.

Akıllı Arayüz
Tüm ICON kontrol panelleri kullanımı kolay grafikli bir kullanıcı arayüzü sunar. Ekranın kolay
anlaşılır düzeni komutların ve ayarların hızlı girilmesini sağlar. Pivot menüleri ve gösterge
tablosu, kolay şekilde gezinme ve bir bakışta durumu tanımlama imkanı sunar.

AgSense® Etkin
Tüm ICON panelleri AgSense ICON Link ile donatılmış olarak gelir. ICON Link, AgSense
uygulaması veya masaüstü arayüzü ile pivotunuzun sorunsuz bir şekilde kontrol edilmesini
ve görüntülenmesini sağlar. BaseStation3™ bağlantısı küçük bir donanım değişimiyle
mümkün hale gelir.

Uzaktan Kumanda Cihazı WiFi Erişimi
Bu son teknoloji; üreticilerin, akıllı telefon veya tabletlerindeki ICON uygulaması ile ICON10
veya ICON1 panellerine WiFi vasıtasıyla uzaktan bağlanmalarını sağlar.

valleyICON.com

Kişiselleştirilebilir
Kontrol Özellikleri

Valley ICON10’u kurduğunuz andan itibaren hayatın nasıl kolaylaştığını göreceksiniz.
ICON10, yeni ICON serisinde 10 inç, tam renkli, en büyük dokunmatik ekranı sunar. Böylece ekranınızda doğru
görüntüleme ve kontrol sağlayabilirsiniz. Kullanımı kolay ekran, pivotunuzun gözetimini ve kontrolünü her açıdan
kolaylaştırır. Akıllı tabletinizdeki dokunmatik ekranın kullanımına benzerdir ve artık pivotunuzda da kullanılmaktadır.

Ana Özellikler:

• 10 inç, tam renkli dokunmatik ekran
• Sezgisel kullanıcı arayüzü
• AgSense Etkin — AgSense ICON Link standart
olarak kurulur*
• BaseStation3 uyumlu*
• Değişken Hızlı Sulama (Variable Rate Irrigation —
VRI) donanımlı
• Kablo hırsızlığı gözetimi*
• Uzaktan kumanda cihazı WiFi erişimi** ICON
uygulamasıyla kullanılabilir
*Ek bir donanım veya üyelik gerekmektedir.
** Tarla koşullarına göre kısıtlamalar.

SEZGISEL KONTROL, DINAMIK EKRAN

ICON10, güncel olarak Valley Pro2 panelinin
sunduğu tüm özellikleri, gelecek güncellemeler
için önemli ölçüde geliştirilmiş hafıza ve hız ile
sunmaktadır. GPS, VRI Hızı, Alan ve Bağımsız
Yağmurlama Başlığı programlama özelliğine
sahiptir ve hassas ve programlanabilir su, gübre
ve kimyasal uygulamalarına olanak tanır.
Son tabanca programlama

VRI hız kontrolü programlama
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Valley ICON5™, pivot sulama kontrolünde
en son teknolojiyi isteyen üreticiler için
mükemmel bir seçenektir. ICON10’a benzer
şekilde, standart olarak AgSense ICON
Link ile gelmektedir. Böylece, istediğiniz
yerde ve istediğiniz zamanda BaseStation3
veya AgSense ile tüm pivotlarınızın tam
kontrolünü sağlayabilirsiniz.

ICON5 ile, üreticiler amiral gemisi ICON10’daki pek
çok özelliğe sahip olur, ancak ekran 5 inç’tir. Daha
küçük ekran, dokunma kontrol fonksiyonlarını yansıtan
yazılım tuşları bulunan bir dokunmatik ekran arayüzü
sunar. ICON10’da olduğu gibi Valley Pro2 panelinin
sunduğu tüm özellikleri, güncellemeler için artırılmış
hafıza ile sunmaktadır.

Ana Özellikler:

• 5 inç, tam renkli dokunmatik ekran

Sezgisel dokunmatik düğmeler

• Sezgisel kullanıcı arayüzü
• Özellik seçimi ve navigasyon için dokunmatik düğmeler
• AgSense® Etkin — AgSense ICON Link standart
olarak kurulur*
• BaseStation3 uyumlu*
• Değişken hızlı sulama (Variable Rate Irrigation — VRI)
donanımlı
• Kablo hırsızlığı gözetimi*

*Ek bir donanım veya üyelik gerekmektedir.

Son tabanca programlama

TAM PIVOT KONTROLÜ
PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Kompakt ekranda büyük teknoloji.
Valley ICON5 ile tüm menü fonksiyonları parmaklarınızın ucundadır. Pivot noktasında, kullanımı basit ve kolay
dokunmatik düğmeler ve dokunmatik ekran arayüzü ile, merkezi pivotunuzu etkin bir hassasiyetle kontrol
edebilirsiniz. ICON5 size, kompakt bir ekran içinde sağlam bir teknoloji sunar.
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Görüntüleme ekranı olmayan ve kablosuz
erişim ile dahili uzaktan panel kontrollü ilk
dijital pivot kontrol panelini sunuyoruz.**
Valley ICON1, tam bir ICON paneli kontrolü
ve fonksiyonelliği isteyen fakat kullanmak için
pivotun yanına gitmek istemeyen üreticiler
için mükemmel bir seçenektir.

Panel modülü sadece üç adet dokunmatik düğmeden oluşur — İleri
Başlat, Durdur, Geri Başlat. Fakat bu, fonksiyonellikten herhangi
bir kaybınız olduğu anlamına gelmez. ICON10’daki aynı gözetim ve
kontrol özelliğinden yararlanırsınız. Panelin üstünde hiç ekran yoktur,
size istediğiniz mobil cihazı kullanmanız için esneklik sağlar.
ICON1 ile, pivotunuzu herhangi bir mobil cihaz ile uzaktan kontrol
edebilirsiniz. Pivotunuzu gözlemek ve kontrol etmek için yolculuk
etme konusunda artık endişelenmenize gerek yok. Uzaktan kumanda
cihazı WiFi erişimi veya kablosuz bağlantı ile bu yolculuklar gereksiz
kalır ve zamanı daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda cihazı WiFi
erişimi

Ana Özellikler:

• Uzaktan kumanda cihazı WiFi erişimi
- Mobil şebeke veya İnternet gerekmez.
• Tablet veya akıllı telefon vasıtasıyla kablosuz görüntüleme
• AgSense® Etkin — AgSense ICON Link standart olarak kurulur*
• BaseStation3 uyumlu*
• ICON uygulamasına App Store ve Google Play’den ulaşabilirsiniz
• Kablo hırsızlığı gözetimi*

*Ek bir donanım veya üyelik gerekmektedir.
** Tarla koşullarına göre kısıtlamalar.

Kablosuz ekran

UZAKTAN GÖRÜNTÜLEMEDE DEVRIM
NITELIĞINDE KONTROL

Uzaktan kumanda paneli arayüzü ile pivot kontrolü.
ICON1 ile, dahili WiFi sinyali vasıtasıyla pivotlarınız için yerelleştirilmiş yönetim dağıtımı sayesinde akıllı
panellerinizin tüm kontrollerine erişilebilirsiniz. Mobil cihazınız ile akıllı panele bağlanarak zaman, yakıt tasarrufu
sağlayın ve aracınızdaki eskime ve aşınmayı engelleyin.
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AgSense veya BaseStation3 ile uzaktan
kontrol ve gözetimin sağladığı uygunluğu
ve gönül rahatlığını bilen üreticiler, bu
uygun fiyatlı çözümü seçeceklerdir.
Valley ICONX™, şebekenize daha fazla
pivot bağlamanızı ve bütün bir panelin
güncellenme masrafı olmadan tam kontrol
kazanmanızı sağlar.

ICONX, panellerin devrelerini kullanarak mevcut pivot panellerinin kontrolünü ele alır ve tam bir ICON dokunmatik kontrolü
sağlar. AgSense veya BaseStation3’e kolayca bağlanın. Bu
şekilde tüm pivotlarınız tek bir ağda bulunur.
ICONX ile, üreticiler herhangi bir büyük markanın pivotunu
ICON dokunmatik kontrolü ile tam olarak kullanabilir.
Rakip panel ile ICONX
Ana Özellikler:

• Tüm büyük pivot markaları ile uyumlu
• Ana makine panelindeki gücü ve kontrol devrelerini kullanır ve kontrolü ICONX’e gönderir
• Pivot başında tam ICON kontrol fonksiyonları
• Sezgisel kullanıcı arayüzü
• 5 inç, tam renkli dokunmatik ekran
• AgSense Etkin — AgSense ICON Link standart
olarak kurulur*
• BaseStation3 uyumlu*
• Kablo hırsızlığı gözetimi*

*Ek bir donanım veya üyelik gerekmektedir.
ICONX tek başına tam çalışan bir panel değildir. Tersine, mevcut ana makine panelinden güç alır.

Rakip panel ile ICONX

TAM KONTROLÜN ANAHTARI

Üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirildi.
Mevcut pivot kontrol panelinizi ICONX için ana makine olarak kullanarak, güncelleme imkanına sahip
olursunuz ve faaliyetlerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. Tam bir panel güncelleştirmesi yapmadan AgSense veya
BaseStation3 ile uzaktan gözetim ve kontrol erişimi eklenmesi uygun fiyatlı bir yöntemdir.
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Her yerden tam pivot kontrolünü sağlayın.
AgSense ICON Link, Valley ICON akıllı panelleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir uzaktan yönetim modülüdür.
AgSense mobil uygulaması aracılığıyla veya BaseStation3 aracılığıyla kontrol paneli işlevlerinin uzaktan tam olarak
programlanmasını ve merkezi pivot işlemlerinin izlenmesini sağlar. ICON Link tamamen etkinleştirilmiş olarak gönderilir
ve endüstride lider bir hızla komutları işleyebilir. Güçlü özellikleriyle ICON Link, Valley ICON akıllı panellerinin tüm
potansiyelini dünyadaki her yerden kullanmanın çözümüdür.

Harita Görünümü: Renkli
olarak işaretlenmiş pivot
bilgileri, haritada coğrafi
olarak gösterilir.
Liste Görünümü:
Tek bir ekrandan
pivotlarınızı hızlıca
kontrol edin.

Daha detaylı inceleyin ve
programlama yapın. (Hemen her
şeyi pivot panelinde yapabilirsiniz.)
IZLEYIN

Pivotlarınızın ve diğer girişlerin durumuna gerçek zamanlı
olarak erişin.
KONTROL

ENABLED
DESTEKLİ

Sulama makinenizi mobil cihazınızdan ya da masaüstü
bilgisayarınızdan kontrol edin.
RAPOR

Okunması kolay kişiselleştirilebilir formatlarda tarihsel
veri ile geçmişinizden ders çıkarın.

AgSense uygulamasına App Store
ve Google Play’den ulaşabilirsiniz

*Ek bir donanım veya üyelik gerekmektedir.

ICON akıllı panelleri iş başında görün!

Ayrıntıların tamamı için yetkili yerel Valley bayinizle görüşün.
Valmont® Irrigation, sürekli ürün iyileştirme ve geliştirme politikası izler. Sonuç olarak, bu broşürün yayınlanmasından sonra standart donanım seçenekleri, fiyatlar gibi unsurlarda bazı değişiklikler yapılmış olabilir.
Bazı fotoğraflar ve teknik özellikler, mevcut üretimle aynı olmayabilir. Yerel Valley® bayiniz, güncel bilgilerin alınabileceği en iyi kaynaktır. Valmont Irrigation, yükümlülük almadan, ürün tasarımını ve teknik özelliklerini
istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
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