
Painéis Icon.  
Painéis inteligentes.



O ICONX™ da Valley permite adicionar mais pivôs 

a sua rede de gerenciamento e obter controle total 

sem incluir os custos de uma atualização completa. 

Os produtores rurais que conhecem a conveniência 

que o controle e o monitoramento remoto oferecem 

com a BaseStation3  ou o AgSense receberão muito 

bem esta solução acessível. O ICONX controla os 

painéis já existentes nos pivôs utilizando os circuitos 

do painel existente. A solução oferece um controle 

completo. Conecte-se facilmente à BaseStation3 ou 

ao AgSense. Isso permite manter todos os seus pivôs 

na mesma rede, sempre atualizados. 

A Valley®, líder em irrigação de precisão, traz até você o painel mais  
tecnológico do mercado com a nova série de painéis inteligentes ICON.  
Não importa se você está comprando um novo pivô, se está modernizando  
um equipamento existente ou com um equipamento de outra marca.

O DIA A  
DIA MAIS  
FÁCIL E 
INTELIGENTE 
NA SUA 
LAVOURA



Ao utilizar seu painel de 
controle do pivô existente 
como hospedeiro para o 
ICONX, você atualiza sua 
operação e deixa seus 
pivôs preparados para 
o futuro. Isso porque 
eles ficam prontos para 
receber a conexão de 
outros equipamentos para 
irrigação, como sensores  
e telemetria.

É uma forma econômica 
de adicionar o controle e 
monitoramento remoto 
por meio da BaseStation3 
ou AgSense sem uma 
atualização completa  
de equipamento.

*Necessária ativação do AgSense

O ICONX não é um painel completamente funcional por si só.  
Ele utiliza a energia do painel hospedeiro existente.

Os painéis  
inteligentes ICONX  

são compatíveis
com as principais marcas 

de pivôs e são uma  
forma de atualização  

fácil para adicionar  
novos recursos e  

capacidades.

PRINCIPAIS RECURSOS
•  Compatível com as principais marcas de pivôs;

•  Usa circuitos de energia e controle do painel hospedeiro e transfere  
o controle para o ICONX;

•  Funções de controle completas da ICON diretamente no pivô;

•  Interface de usuário intuitiva;

•  Monitor colorido sensível ao toque de 5”;

•  AgSense Habilitado — AgSense ICON Link instalado de fábrica*;

•  Compatível com BaseStation3;

•  Monitoramento contra furto de cabos*.

Tela colorida, 
sensível ao toque  
e de fácil operação
Com controle 
simples e intuitivo o 
painel vem equipado 
com uma tela de 5” 
e botões de toque 
macio.

DESENVOLVIDO  
PARA ATENDER  
ÀS NECESSIDADES 
DOS PRODUTORES 
RURAIS

BaseStation3O DIA A  
DIA MAIS  
FÁCIL E 
INTELIGENTE 
NA SUA 
LAVOURA

Faça aqui 
dowload  
do app
AgSense



Tela sensível ao toque 
e fácil operação
Você tem um controle 
simples e intuitivo na 
ponta dos dedos, não 
importa se prefere usar 
um smartphone, um 
tablet ou ir direto ao 
pivô. A tecnologia que já 
foi complicada acaba de 
se tornar mais fácil.
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Sede da 
fazenda

CONHEÇA COMO 
FUNCIONA A 
TECNOLOGIA 
DO ICON10 E 
TODAS AS SUAS 
VANTAGENS.

•  Monitor colorido sensível ao 
toque de 10”

• Informações e comandos em 
português

• Interface de usuário intuitiva

• AgSense® Habilitado – 
AgSense ICON Link instalado 
de fábrica*

• Compatível com 
BaseStation3*

•  Habilitado com VRI  
(Irrigação de Taxa Variável)

•  Monitoramento contra furto 
de cabos*

•  Wi-Fi** incluso

*Necessária ativação do AgSense
**Limitações baseadas nas condições do campo.

PRINCIPAIS RECURSOS

TODOS OS PAINÉIS 
DE CONTROLE 
ICON10 ESTÃO 
EQUIPADOS COM:

  Tela inicial personalizável

  Posicionamento via  GPS 
habilitado

  Reversão automática/
Parada automática e 
programável

  Wi-fi incluso

  App disponível para acesso 
via wi-fi do smartphone 
ou tablet

O ICON10TM é o mais completo, amigável e inteligente painel do mercado. 

Ele apresenta uma tela sensível ao toque com um monitor colorido de 

10”, para que você possa visualizar e controlar diretamente em sua tela. O 

monitor é fácil de usar, simplifica cada aspecto do monitoramento e controle 

do seu pivô. É como usar a tela touchscreen do seu tablet ou celular, mas 

agora ela está disponível para pivô.



Acesse o estado do pivô  
em tempo real;

Ligue e desligue seu pivô 
 a partir de seu dispositivo  
móvel ou computador;

Relatório com dados e 
histórico de informações em 
formato personalizáveis e 
fácil de ler.

Acesso a Dispositivo 
Remoto via Wi-Fi
Esta tecnologia inovadora 
permite que os produtores rurais 
se conectem remotamente via 
Wi-Fi aos painéis inteligentes  
ICON-10 usando qualquer tablet 
ou smartphone a partir do 
aplicativo ICON. Não é necessário 
ter internet na fazenda.
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Sensores
É possível incorporar 
sensores de clima, ajudando 
a tomadade decisão sobre 
quando e quanto irrigar.
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Interface Inteligente
Todos os painéis de 
controle ICON apresentam 
elementos visuais gráficos 
e fáceis de usar. A natureza 
intuitiva da configuração 
da tela permite a rápida 
inclusão de comandos 
e ajustes.

2 AgSense® Habilitado
Todos os painéis ICON vêm 
equipados com o AgSense ICON 
Link e permite a configuração para 
se conectar ao BaseStation 3™. 
O ICON Link oferece controle e 
monitoramento remoto do seu pivô 
por meio do aplicativo ou área de 
trabalho AgSense. 
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Sinal de 
internet

Satélite

Pivô

Centro 
urbano

Sinais wi-fi
AgSense® ICON Link 

permitem controle 
e monitoramento 
remoto de todos  

os pivôs em  
tempo real



ENTRE EM CONTATO 
COM O REVENDEDOR 
VALLEY® DE SUA 
REGIÃO PARA MAIS 
INFORMAÇÕES

SENSORES VALLEY
Com a chegada da tecnologia dos novos painéis 
ICON10TM, da BaseStation3 e dos sistemas 
AgSense, contamos com os mais diversos 
sensores para auxiliar o produtor na tomada de 
decisão de quando e quanto irrigar.

Acesso a Dispositivo Remoto via Wi-Fi

Status de Alarme contra Furto de Cabo 

Reinício Automático

Diagnósticos

Atualizações de Software do Painel USB

Sensor de temperatura

Sensor de vento

Registro do Histórico do Painel

Sensor de chuva

Sensor de solo

Monitor

Acesso a 
dispositivo  
remoto via wi-fi

AgSense ®  
ICON Link

Tela Colorida Sensível 
ao Toque de 10”

Incluído

Incluído

Tela Colorida Sensível ao Toque 
de 5” + Botões de toque macio

–––––

Incluído

* Sensores ou hardware adicional necessário.

Recursos do ICONX Monitoramento Controle

Interface Sensível ao Toque  •  •

Tela Inicial Personalizável  •  •

Status de Alarme

contra Furto de Cabo*  
•

Iniciar/Parar Pivô  •  •

Tensão  •

Direção  •  •

Posição  •

Reinício Automático  •  •

Reversão Automática/

Parada Automática  
•  •

Segurança  •

Velocidade  •  •

Diagnósticos  •

Ligar/Desligar Água  •  •

Ligar/Desligar VRI  •  •

Canhões Finais  •  •

Programas em Execução  •

Modo de Serviço Temporizado  •  •

Desligamento em Tensão Baixa  •  •

Atualizações de Software

do Painel USB  
•  •

Status do Alarme Gráfico  •

Cruise Control   •

Controle do Programa de Setor   •

Controle do Programa de Etapa   •

Controle do Programa de Data e Hora  •  •

Controle do Programa por Vazão*  •  •

Controle do Programa de Pressão*  •  •

Controle do Programa

de Velocidade do Vento*  
•  •

Controle do Programa por

Temperatura*  •  •

Controle do Programa por Chuva*  •  •

Registro do Histórico do Painel  •

Temporizador de Irrigação

Programável   
•
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