SMART PANELS MADE EASY™

CONTROLO TOTAL DO PIVÔ NA PONTA DOS SEUS DEDOS

Grande tecnologia num ecrã compacto.
O Valley® ICON5™coloca todas as funções dos menus em
primeiro plano. 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.

Principais funcionalidades
•

Ecrã táctil totalmente a cores de
5 polegadas

•

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*

Botões de software intuitivos

Programação da pistola final

*É necessário hardware adicional ou subscrição.
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Programação de controlo da velocidade da VRI

SMART PANELS MADE EASY™

Uma combinação abrangente de
navegação por botões de software
e controlo supremo.
Os botões de software do Valley ICON5 facilitam a interação
com o painel, gerando confiança no centro do pivô. A estrutura do menu simples de toque rápido permite o supremo
controlo desde a definição de funções básicas, prescrições
VRI a programas por passos.
O AgSense ICON Link é incluído de série com todos os
painéis ICON. Se estiver a utilizar uma BaseStation3, o seu
painel irá ser fornecido pronto para uma integração simples
na BaseStation3.

PAINEL

Funcionalidades do ICON5

Reinício automático



Inversão automática/paragem
automática





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

Segurança

Profundidade de aplicação

Cada painel de comando ICON5 está equipado com:

Velocidade

• Ecrã inicial personalizável
• Preparação para posição por GPS
• Inversão automática/paragem automática

Paragem na posição

Ligar/desligar água

Ligar/desligar VRI









Controlo de velocidade VRI
ATIVADO
ENABLED

Controlo de zona VRI
Controlo VRI iS*





Estado do alarme em modo gráfico






Controlo da velocidade de cruzeiro

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.

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





Controlo de programa por data e hora





Controlo de programa de taxa de
caudal*





Controlo de programa de pressão*





Controlo de programa da velocidade do
vento*





Controlo de programa de temperatura*





Controlo de programa de queda de
chuva*





Registo histórico do painel



Temporizador de excesso/insuficiência
de água programável

*É necessário hardware adicional ou subscrição.
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Encerramento por alta/baixa pressão*

Modo de assistência temporizada
Encerramento por baixa tensão

CONTROLO



Atualizações do software do painel por
USB

Estado de bloqueio do painel

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









Horas/revolução
Saídas auxiliares

MONITORIZAÇÃO













Pistolas finais
Programas em funcionamento

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

Controlo










Interface de ecrã táctil

Diagnóstico

Definindo o padrão

Monitorização
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