PANOURI DE COMANDĂ
INTELIGENTE UȘOR DE UTILIZAT

CONTROLUL TOTAL AL PIVOȚILOR LA DEGETUL MIC AL DVS.

Tehnologie avansată pe un ecran compact.
Valley® ICON5™ vă aduce în prim plan toate funcțiile din meniuri.
Cu simple butoane tactile soft și o interfață tactilă ușor de
utilizat la punctul de pivotare, puteți comanda pivotul central cu
eficiență și precizie. ICON5 vă oferă tehnologie robustă într-un
ecran compact.

Funcții esențiale
•

Afișaj cu ecran tactil complet color, de
5 inci

•

Interfață intuitivă pentru utilizator

•

Butoane tactile soft pentru selectarea
funcțiilor și navigare

•

Dispozitiv AgSense® activat – AgSense
ICON Link instalat în mod standard*

•

Compatibil cu BaseStation3™*

•

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

•

Monitorizarea furtului de cablu*

Butoane tactile soft intuitive

Programarea aspersoarelor de capăt

*Este necesar hardware sau abonament suplimentar.
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Programarea controlului vitezei VRI

PANOURI DE COMANDĂ INTELIGENTE
UȘOR DE UTILIZAT

O combinație complexă de navigare cu
taste tactile soft și control maxim.
Butoanele tactile soft de la Valley ICON5 asigură
interacțiunea simplă cu panoul de comandă, sporindu-vă
încrederea la punctul de pivotare. Structura simplă și rapidă
a meniului ecranului tactil oferă control maxim, de la setarea
funcțiilor de bază la prescripțiile VRI și programele cu pași.
AgSense ICON Link este inclus standard la toate panourile
de comandă ICON. Dacă utilizați BaseStation3, panoul
de comandă va fi livrat gata de a fi integrat cu ușurință cu
BaseStation3.

PANOU
Monitorizare

Control

Interfață cu ecran tactil





Ecran principal care poate fi
particularizat





Stare de alarmă privind furtul de
cablu*



Funcții ICON5

Pornire/oprire pivot
Tensiune
Direcție
Poziție
Repornire automată
Mers înapoi automat/oprire automată
Siguranța

Setăm standardul

Diagnostice

Fiecare panou de comandă ICON5 este dotat cu:

Adâncime de aplicare

• Ecran principal care poate fi particularizat
• Pregătit pentru poziționare GPS
• Mers înapoi automat/oprire automată

Viteză
Apă pornită/oprită
Poziție oprire în poziție prestabilită
VRI pornită/oprită















Control viteză VRI
Control zonă VRI
ENABLED
ACTIVAT

Control VRI iS*
Aspersoare de capăt
Programe în rulare
Ore/Rotație
Ieșiri auxiliare
Stare blocare panou
Mod de service temporizat
Oprire la tensiune redusă
Oprire la presiune înaltă/redusă*
Actualizări software panou prin USB
Stare alarme reprezentată grafic












MONITORIZARE

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

Controlați utilajul de irigații de pe telefonul mobil, tableta sau computerul dvs.
RAPOARTE

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

*Este necesar hardware sau abonament suplimentar.
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Control programe de sector
Control programe cu pași
Monitorizare/oprire din cauza presiunii
pneurilor*

























Control croazieră

O interfață impecabilă și
accesul la date în timp real sunt
disponibile pe toate dispozitivele
dvs., de oriunde din lume.







Control programe după presiune*









Control programe după viteza
vântului*












Control programe după dată și oră
Control programe după debit*

Control programe după temperatură*
Control programe după precipitații*
Jurnal istoric panou
Cronometru programabil pentru
stropire excesivă/insuficientă
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