O PODER DO CONHECIMENTO

GESTÃO REMOTA PARA PAINÉIS INTELIGENTES ICON

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 Valley 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.*
Principais funcionalidades
•

Monitorização e controlo do pivô e do painel

•

Apresentação de relatórios abrangentes

•

Modem celular permutável no campo

•

Alertas de e-mail e texto

•

Ligações API da BaseStation3 e de terceiros

•

Deteção de roubo de cabo e controlo da bomba*

•

Aplicação AgSense disponível na App Store
e no Google Play

ENABLED

*É necessário hardware adicional ou subscrição.
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O PODER DO CONHECIMENTO

REMOTO
Funcionalidades do ICON Link

Controlo e monitorização completas
• Controle a sua máquina de rega a partir do seu dispositivo
móvel ou ambiente de trabalho.
• Aceda ao estado do seu pivô e a outras opções em
tempo real.

Ligar/desligar alimentação
Iniciar/parar pivô
Ligar/desligar a bomba

Monitorização





Iniciar à hora
Parar no ângulo

Relatórios abrangentes
Ampla variedade de relatórios definíveis pelo utilizador, incluindo:

Parar à hora
Milímetros-hectare aplicados

Potência da bateria

Modem celular permutável por campo

Tempo para uma volta completa

• As placas de expansão substituíveis são compatíveis com
praticamente todos os sistemas celulares no mundo
• Permite a mudança da operadora celular se o módulo for
deslocado para um campo diferente que não seja servido
pela operadora atual
• Evita que mudanças na tecnologia celular, territórios de
serviço ou fusões de empresas telefónicas tornem os
módulos obsoletos

Zona de colisão/sobreposição

Estado do relé auxiliar

Alertas de e-mail/texto
• Ampla variedade de alertas de mensagens de texto e e-mail
selecionáveis pelo utilizador, incluindo: arranque, paragem,
mudança de direção, bloqueio, segurança, pressão, ligar/
desligar alimentação, ligar/desligar água, ligar/desligar auxiliar,
bateria fraca/danificada e roubo de cabo



Tabelas auxiliares
Sinal do celular

Tempo de ciclo máximo
Direção
Pistola final
Pistola final 2










Caudal
Localização por GPS
Relatórios históricos
Última leitura





Comandos temporizados múltiplos

BaseStation3

Chuva

• Monitorização e controlo perfeitos das funções do painel de
comando e do pivô na BaseStation3

Tempo de funcionamento

™

Volta restante
Velocidade

Ligações API de terceiros
• Atuais ligações de monitorização API a vários parceiros de
software Ag, incluindo: Ag Connections, CropMetrics, DN2K,
iCropTrak, MapShots, Servi-Tech, HydoBioARS, AgriTrend,
Granular Ag e Irrinet

Alerta de atascamento
Falhas do sistema
Temperatura
Monitorização do roubo de cabos*

Deteção de roubo de cabo e controlo da
bomba opcional AgSense






Velocidade por direção
Alerta de estado












VRI por direção
Tabelas de VRI
Pressão da água









Solicitar leitura
Comandos temporizados pendentes







Tabelas da pistola final
Taxa estimada










Profundidade de aplicação

• Tempos de funcionamento da bomba e da saída auxiliar por
campo ou ângulo
• Volume de água aplicado por campo ou ângulo
• Milímetros-hectare aplicados por campo ou ângulo

Controlo



• Kit antirroubo de cabo para monitorização e alertas de roubo
de cabo em curso durante todo o ano
• Módulos auxiliares para controlo totalmente automatizado de
bombas localizadas remotamente e quimigação

*É necessário hardware adicional ou subscrição.
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