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GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DO ICON5

PARA OPERAR A MÁQUINA 

(Consulte as seções Visão Geral e Operação do Manual do 
Proprietário, e o Manual de Recursos Avançados.)

• SEMPRE certifique-se de que veículos, outros equipamentos, 
animais e pessoas estejam afastados da máquina antes de operar.

• Gire o interruptor da desconexão principal do painel de controle 
para a posição LIGADO. Se a alimentação for fornecida por 
um motogerador, configure o gerador conforme a tensão/
Hz adequada. NÃO exceda as especificações do sistema.



 

OPERAR A MÁQUINA MOLHADA 
(COM ÁGUA)
1. Pressione o botão Água na Tela 

Principal para LIGAR a água.
2. Para configurar a aplicação de água, 

selecione o campo Profundidade 
ou o campo Temporizador de 
Porcentagem de Irrigação.

 •  No campo Profundidade, 
configure a aplicação de água 
em polegadas ou milímetros.

 — ou —
 •  No campo Temporizador de 

Porcentagem de Irrigação, 
ajuste o percentual para obter 
a profundidade desejada 
da aplicação de água.

 a.  Insira a configuração de 
profundidade ou do temporizador 
de porcentagem.

 b.  Pressione ENTER para 
salvar o valor.

Faça uma das seguintes opções:

» Pressione o botão  para iniciar 
a máquina na direção de avanço.

» Pressione o botão  para iniciar 
a máquina na direção de reversão.

» Pressione  para parar a máquina.

OPERAÇÃO DA MÁQUINA SECA (SEM ÁGUA)

1. Pressione o botão Água na Tela Principal para DESLIGAR a água.
2. Para configurar a velocidade de deslocamento, selecione 

o campo Temporizador de Porcentagem Seco.
 • Insira a configuração do temporizador de porcentagem.
 • Pressione ENTER para salvar o valor.

Faça uma das seguintes opções:

» Pressione o botão  para iniciar a máquina na direção de avanço.

» Pressione o botão  para iniciar a 
máquina na direção de reversão.

» Pressione  para parar a máquina.



Botões MENU, INÍCIO E VOLTAR

LIGAR/DESLIGAR A PARADA EM SLOT

3.  Pressione o botão SIS (Parada em 
Slot) para LIGAR ou DESLIGAR.

 •   SIS LIG. para parar no local 
da parada em slot.

 •  SIS DESLIG. para desviar do 
local da parada em slot.

Para Definir a Posição 
da Parada em Slot:

4. Selecione o campo SIS (Parada em Slot).
 •  Insira a posição desejada da parada 

em slot em graus e pressione ENTER.

OPERAR

PARTIDA DO
MOTOR

NOTA: A Tela Principal do ICON5 é completamente personalizável 
conforme as preferências de cada usuário. Todos os controles 
podem ser acessados por meio do botão CONTROLES na página 
MENU.



CONFIGURAÇÃO DO CANHÃO FINAL
  9. Pressione Menu e Canhões Finais.
10. Marque a caixa de seleção 

Canhão final para ativá-la.
 •  Pressione o botão Configurar 

para o canhão final.

 •  Selecione o campo Esquerdo (ângulo 
de canhão final LIGADO) para um 
Par de sequência e insira os graus no 
teclado numérico. Pressione ENTER.

 •  Selecione o campo Direito (ângulo 
de canhão final DESLIGADO) para um 
Par de sequência e insira os graus no 
teclado numérico. Pressione ENTER 
para confirmar a configuração; pressione 
RETORNAR para voltar à tela anterior.

 •  Repita as etapas 4 e 5 para outros 
pares de sequência conforme 
necessário. Use as setas na parte 
inferior da tela para visualizar 
outros pares de sequência.



CONTROLE DE RELÉS AUXILIARES

5. Pressione Menu e Controles.

8. Pressione o botão Aux1 ou Aux2 para LIGAR ou 
DESLIGAR.







COMO LIGAR O REINÍCIO AUTOMÁTICO

5. Pressione Menu e Controles.

7.  Pressione o botão Reinício Automático para LIGAR ou 
DESLIGAR. Nota: Consulte “Reinício Automático Via” no 
Manual de Recursos Avançados para obter mais informações.





SELEÇÃO DE REVERSÃO AUTOMÁTICA OU PARADA AUTOMÁTICA

5. Pressione Menu e Controles.

6. Pressione o botão Reversão Automática/
Parada Automática para alternar entre Reversão 
Automática LIG. ou Parada Automática LIG..

Nota: RA/PA deve ser Ativada. Somente aplicável com o hardware 
da reversão automática montado na unidade motora. Consulte 
“Reversão Automática/Parada Automática (RA/PA)” no Manual 
de Recursos Avançados para obter mais informações.



Parada do 
Sistema

Descrição

Comando A máquina foi intencionalmente comandada para parar pressionando o botão Parar.

Parada em Slot A posição atual da máquina corresponde à posição de Parada em 
Slot enquanto a máquina estava aguardando/operando.

Operações Diárias Com o Controle de Operações Diárias ativado e o Modo de Operações Diárias 
selecionado, o sistema foi iniciado fora da faixa de início/parada de Operações 
Diárias.

Programa Um comando de parada em um programa de etapa ou setor desligou a máquina.

Parada Automática O limite de Parada Automática foi atingido e desligou a máquina.

Falha do 
Sistema

Descrição

Alimentação do 
Sistema Perdida

A tensão caiu abaixo da metade do limite de baixa tensão por 3 segundos 
ou mais enquanto a máquina estava aguardando/operando com a água 
ligada ou mais de 1 segundo operando com a água desligada.

Alimentação do 
Sistema Baixa

A tensão caiu abaixo do limite de tensão baixa por 15 
segundos ou mais enquanto a máquina 
estava aguardando/operando.

Segurança do 
Sistema

O circuito de segurança foi desenergizado por mais de 3 segundos.

Baixa Pressão A pressão de água caiu abaixo do Limite de Baixa Pressão por mais do que o 
tempo de Retardo da Pressão de Operação enquanto a máquina estava operando 
com a água ligada e após o Retardo da Pressão de Partida ter expirado.

Alta Pressão A pressão da água permaneceu acima do Limite de Alta Pressão por 
pelo menos o tempo de Retardo de Desligamento da Alta Pressão.

NVMEM O erro E01 está ativo, Erro de Memória, falha na Bateria de Reserva.

Avanço/Reversão Os circuitos de avanço e reversão ficaram ligados por mais de 15 
segundos enquanto a máquina estava aguardando/operando.

Setor em Operação Com as opções RA/PA e Posição de Avanço/Reversão ativadas, 
a máquina ficou aguardando/operando ou foi iniciada fora 
dos ângulos de Posição de Avanço ou Reversão. 

Vento Com o Desligamento por Vento ativado, a Velocidade do Vento subiu acima do 
Limite de Velocidade do Vento por mais de 1 minutos enquanto a máquina estava 
operando com a água ligada.

Temperatura Com o Desligamento por Temperatura ativado, a Temperatura Atual caiu 
abaixo do Limite de Baixa Temperatura enquanto a água estava ligada.

Chuva Com o Desligamento por Chuva ativado, a Chuva Total da Janela Chuva subiu 
acima do Limite de Desligamento por Chuva enquanto a água estava ligada.

Vazão Enquanto a máquina estava operando com a água ligada, a Vazão caiu abaixo 
do Limite de Baixa Vazão após a pressão de água adequada ter sido atingida.

Temporizador 
de Água

Com o Temporizador de Água ativado, o tempo acumulado 
pelo Temporizador de Excesso de Irrigação foi maior que o 
tempo de Desligamento por Excesso de Irrigação

Pressão dos Pneus Com o Controle da Pressão de Desligamento ativado, a Pressão dos 
Pneus Registrada de um pneu ficou abaixo da Pressão dos Pneus Nominal 
para a torre desse pneu por pelo menos a Queda de Pressão 
do Desligamento por duas leituras consecutivas do sensor. 

Com. do GPS Com a Posição do GPS e a Perda de Posição de Desligamento Ligado ativada, 
enquanto a máquina estava aguardando/operando, não houve comunicação do 
GPS e o tempo de Retardo da Perda de Posição de Desligamento Ligado expirou.

Bloqueio do GPS Com a Posição do GPS e a Perda de Posição de Desligamento 
Ligado ativada, enquanto a máquina estava aguardando/operando, 
o Status de Bloqueio do GPS permaneceu Nenhum e o tempo de 
Retardo da Perda de Posição de Desligamento Ligado expirou.

Cabo de Corte Um cabo de corte foi Detectado quando a máquina foi iniciada.

Hardware da PCB Detectado problema no hardware da PCB enquanto 
a máquina estava aguardando/operando.

Alimentação de 12 V Com a Bateria de Reserva ativada, a tensão de alimentação 
da bateria de reserva caiu abaixo de 10 V 
ou a unidade foi alimentada pela alimentação da bateria de 
reserva e o Tempo da Bateria de Reserva expirou.

Com. do Codificador 
de Posição

Com a opção Codificador de Posição e a Perda de Posição de 
Desligamento Ligado ativada, enquanto a máquina estava aguardando/
operando, o codificador de posição não estava comunicando e o tempo 
de Retardo da Perda de Posição de Desligamento Ligado expirou.

Licença A licença do protocolo não é válida.
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Códigos de Erros e DescriçõesDescrições das Paradas do Sistema

Descrições das Falhas do Sistema

Erro Descrição

E01 NVMEM corrompida 

E02 Problema de hardware da PCB 

E03 Redefinição do software

E04 Alimentação caiu abaixo do limite de 
tensão baixa

E05 Segurança do sistema perdida 

E06 Pressão muito baixa após retardo da 
pressão

E07 Sensor de pressão (mV) fora da faixa alta 

E08 Sensor de pressão (mV) fora da faixa baixa 

E09 Sensor de pressão (mA) fora da faixa alta

E10 Sensor de pressão (mA) fora da faixa 
baixa

E11 Pressostato ativo com a bomba desligada 

E12 Não usado

E13 Não usado

E14 Sensor de AVANÇO/REVERSÃO em curto 

E15 Erro de irrigação insuficiente 

E16 Erro de comunicação VDC – módulo COM 
primário

E17 Erro de comunicação do aspersor VRI–iS

E18 Erro de comunicação do GPS 

E19 Perda de sinal do GPS 

E20 Perda de sinal do DGPS 

E21 Vazão abaixo do limite de vazão baixa

E22 Pressão acima do limite de pressão alta

E23 Erro de comunicação do PLC

E24 Ciclos de trabalho das válvulas 
ressincronizados devido à alta pressão

E25 Coordenadas do GPS fora da faixa 

E26 Pressão baixa dos pneus

E27 Erro de comunicação do TPMS

E28 Recebida mensagem de Relatório de Erro 
de VDC


