ICON10
تحكم بسيط ،شاشة عرض ديناميكية

الميزات التي تريدها .الجودة التي تتوقعها.
يتسم إدخال األوامر والبرامج باستخدام  Valley® ICON10بالسهولة مع شاشة العرض التي تعمل باللمس ذات
األلوان الكاملة مقاس  10بوصاتُ .تظهر واجهة المستخدم الرسومية البسيطة حالة الري المحوري المركزي في
الوقت الحقيقي من خالل الشاشات والرموز التي يسهل فهمها .راجع التغييرات الفورية بألوان ساطعة وزاهية.
تجعل  ICON10إدارة الري المحوري سهالً وسريعًا.

الميزات األساسية:
•شاشة عرض تعمل باللمس كاملة األلوان ،مقاس  10بوصات
•واجهة مستخدم بسيطة
َّ
• AgSense®مضمن  ICON Link -مركبة بشكل قياسي*

برمجة المسدس الطرفي

•التوافق مع*BaseStation3™
•الري وفق تدفقات مختلفة ()VRI
•مراقبة سرقة الكابل*
•يتوفر الوصول عن بُعد عبر  **WiFiمن خالل تطبيق ICON

* يلزم توفر أجهزة إضافية أو اشتراك.
** تستند القيود إلى المسافة وظروف الحقل.

لوحات ذكية تستخدم بسهولة لم يسبق لها مثيل

®

valleyirrigation.com

برمجة التحكم في سرعة الري وفق تدفقات مختلفة
()VRI

ICON10
تطورا وسهولة
ُتعد  Valley ICON10أكثر لوحات التحكم
ً
في االستخدام على اإلطالق.
حيث تجعل بساطة األوامر وواجهة المستخدم الرسومية البسيطة التشغيل بدون عناء.
لم يكن إعداد المسدسات الطرفية ،وتحميل وصفات  VRIوإنشاء البرامج بهذه السهولة
الفائقة من قبل.
يتم تضمين  ،AgSenseحل الري الذكي من  ،Valleyفي كل لوحة من لوحات
 .ICONإذا كنت تقوم بتشغيل  ،BaseStation3فسيتم شحن اللوحة جاهزة للتكامل
البسيط مع .BaseStation3

ميزات :ICON10
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الوصول عبر **Wi-Fi

اختياري

اختياري

حالة إنذار سرقة الكابل*
















واجهة شاشة اللمس
شاشة رئيسية قابلة للتخصيص

تشغيل/إيقاف الري المحوري
الجهد الكهربائي
االتجاه
الموضع
إعادة تشغيل تلقائية
الرجوع التلقائي  /التوقف التلقائي
السالمة
التشخيص

يتم تزويد كل لوحة تحكم  ICON10بـ:
•شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
•جاهزية موضع GPS
•الرجوع التلقائي  /التوقف التلقائي
واجهة متناسقة فضالً عن توفر الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي عبر كل األجهزة من أي مكان بالعالم.

عمق االستعمال
السرعة
تشغيل/إيقاف تشغيل الماء
موضع التوقف في الموقع المحدد
تشغيل/إيقاف تشغيل VRI
التحكم في سرعة VRI
التحكم في منطقة VRI
المسدسات الطرفية
البرامج قيد التشغيل
الساعات/الدورة
المخرجات اإلضافية
حالة قفل اللوحة
وضع الخدمة الموقوتة
إيقاف التشغيل النخفاض الجهد الكهربائي
إيقاف التشغيل الرتفاع/انخفاض الضغط*
تحديثات برامج لوحة USB
حالة اإلنذار الرسومية












التحكم في السير
التحكم في برنامج القطاع

المراقبة
الوصول إلى حالة الري المحوري والمدخالت األخرى في الوقت الحقيقي.

التحكم في برنامج الخطوة
مراقبة ضغط اإلطارات/إيقاف التشغيل*
التحكم في برنامج التاريخ والوقت

التحكم
التحكم في ماكينة الري من الجهاز المحمول أو سطح المكتب.

التحكم في برنامج معدل التدفق*
التحكم في برنامج الضغط*
التحكم في برنامج سرعة الرياح*
التحكم في برنامج درجة الحرارة*

التقرير
التعلم من الماضي من خالل بيانات المحفوظات الموجودة في تنسيقات سهلة
القراءة ،قابلة للتخصيص.

التحكم في برنامج سقوط األمطار*
سجل محفوظات اللوحة
إمكانية البرمجة عبر/ضمن مؤقت الري










































تأتي اللوحات النمطية مزودة بوسائل حماية من الجهد الكهربي العابر والمستحث ،حسب المعايير
الصناعية  Nema 3Rوتتمتع بضمان لمدة  5سنوات (الواليات المتحدة/كندا فقط).
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