A TUDÁS EREJE

Field Commander

®

Az öntözés távoli felügyelete és vezérlése.
Az iparági vezető szereplője, a Valley® Field Commander®
szabadalmaztatott GPS-technológiával képes az öntözőrendszer távoli
felügyeletére és vezérlésére az internetre kapcsolódó okostelefonokról,
táblagépekről és számítógépekről. Több körforgóra van telepítve, mint
az összes többi márka egységei összesen, valós idejű információkat és
naprakész riasztásokat biztosít e-mailben vagy szöveges üzenetben.

Főbb jellemzők

agsense.com | 605-352-8350

•

Kompatibilis a központi körforgó és lineáris gépekkel

•

Hidraulikus és elektromos körforgók vegyes
flottájának kezelése

•

Gazdaságosan biztosítja a digitális panelek
funkcióit, miközben bármilyen márkájú és évjáratú
mechanikus panellel képes együttműködni

•

Kábellopás elleni felügyelet és riasztások
áramellátás nélkül

•

Átfogó kezelési és öntözési körzet jelentések

•

AgSense alkalmazás az App Store és a Google Play
áruházakban

Field Commander

®

A Field Commander előnyei:
•

•

•

•

•

A TUDÁS EREJE

Funkció

Felügyelet

Vezérlés

Időt és pénzt takaríthat meg azzal, hogy az okostelefont,
a táblagépet vagy az asztali számítógépet virtuális
vezérlőpulttá változtatja, amely a világ bármely pontjáról
felügyelhető és vezérelhető.

Kijuttatott hektáronkénti
vízmennyiség



Automatikus újraindítás





Kiegészítő relé állapota





Kezelheti a hidraulikus és az elektromos körforgókat is,
azokat akár egy webes műszerfalra áthelyezve, amikor
a Valley Field Commanderrel együtt használja hidraulikus
körforgókhoz.

Kiegészítő táblázatok

Az ágazat vezető mobilalkalmazása a következőket
tartalmazza: Gyorsindítás, térképnézet, grafikus
táblázatszerkesztő, automatikus újraindítás, aktív és
legutóbbi parancsok és jelentések, és grafikonok.
A „Távoli sebesség felülírás” funkció lehetővé teszi, hogy
a pult százalékos időzítője könnyen felülírhassa a weben
programozott sebességeket vetéshez, permetezéshez,
betakarításhoz stb.
Beállíthatja a gép sebességét a következő lehetőségek
alapján: Százalékos időzítő, körforgó szöge, öntözési dózis,
üzemóra fordulatonként vagy üzemóra a leállítási szögig.



Akkumulátor töltöttsége



Mobiltelefonos jelerősség



Teljes fordulat időtartama





Ütközés/átfedő zóna





Aktuális ciklusidő



Irány





Végszórófej





2. végszórófej





Becsült mennyiségek



GPS-helyzet



Előzmény jelentések



Utolsó leolvasás



•

Egyszeres vagy dupla Stop-In-Slot (leállítási szögek).

•

Automatikus újraindítás szoftverrel, nem a panel
berendezésével.

Várakozó időzített parancsok



Be-/kikapcsolás



•

Ütközési zóna / átfedés figyelmeztetések segítenek elkerülni
a gépütközéseket.

Körforgó be/ki



Szivattyú be/ki



•

Több időzített indítás és időzített leállítás parancsot is
beprogramozhat.

Eső



Hátralevő fordulat



Távoli sebesség-felülírás



A felsorolt funkciók nem minden gépkonfigurációval kompatibilisek.
Részletekért forduljon a kereskedőhöz.

Többszörösen időzített parancsok



Leolvasás kérése






Futás időzítő



Sebesség





Irány szerinti sebesség



Indítás



Indítás adott időpontban



Leállítás



Leállítás adott szögnél



Leállítás adott időpontban



Állapotriasztás



Lopás elleni felügyelet



Víznyomás





VRI irány szerint



VRI táblázatok
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