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تضع  Valley® ICON5 جميع وظائف القوائم في أنسب مكان. ومع أزرار اللمس المرنة البسيطة وواجهة 
شاشة اللمس عند النقطة المحورية، يمكنك التحكم في الري المحوري المركزي بدقة متناهية. توفر لك 

ICON5 أقوي تقنية على شاشة صغيرة الحجم.

تقنية كبيرة على شاشة صغيرة الحجم

برمجة المسدس الطرفي

برمجة التحكم في سرعة الري وفق تدفقات مختلفة 
)VRI(

شاشة عرض تعمل باللمس كاملة األلوان، مقاس 5 بوصات	 
واجهة مستخدم بسيطة	 
أزرار لمس مرنة لتحديد الميزة والتنقل	 
بة بشكل قياسي*	   ®AgSense مضمن - ICON Link مركَّ
 	*BaseStation3™  التوافق مع
 	)VRI( إمكانية الري وفق تدفقات مختلفة
مراقبة سرقة الكابل*	 

الميزات األساسية:

* يلزم توفر أجهزة إضافية أو اشتراك.

ICON5

اإلدارة الكاملة للري المحوري في متناول يديك

لوحات ذكية تستخدم بسهولة لم يسبق لها مثيل®



ICON5

توفر أزرار التحكم المرنة للوحة Valley ICON5 سهولة في التفاعل مع اللوحة، مما يمنحك 
الثقة عند نقطة الري المحوري. كما توفر بنية القائمة باللمس البسيطة والسريعة تحكًما مطلًقا بدًءا 

من إعداد الوظائف األساسية ومروًرا بوصفات VRI وصوالً إلى برامج الخطوة.

 Valley في كل لوحة من لوحات ،Valley حل الري الذكي من ،AgSense يتم تضمين
 ®ICON. إذا كنت تقوم بتشغيل BaseStation3، فسيتم شحن اللوحة جاهزة للتكامل البسيط 

.BaseStation3 مع

valleyirrigation.com

التحكممجموعة شاملة من مفاتيح التنقل باللمس المرنة والتحكم الُمطلق المراقبة

  واجهة شاشة اللمس

  شاشة رئيسية قابلة للتخصيص

 حالة إنذار سرقة الكابل*

  تشغيل/إيقاف الري المحوري

 الجهد الكهربائي

  االتجاه

 الموضع

  إعادة تشغيل تلقائية

  الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي

 السالمة

 التشخيص

  عمق االستعمال

  السرعة

  تشغيل/إيقاف تشغيل الماء

  موضع التوقف في الموقع المحدد

  VRI تشغيل/إيقاف تشغيل

 VRI التحكم في سرعة

 VRI التحكم في منطقة

 *VRI iS التحكم في

  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*

  USB تحديثات برامج لوحة

 حالة اإلنذار الرسومية

 التحكم في السير

 التحكم في برنامج القطاع

 التحكم في برنامج الخطوة

  مراقبة ضغط اإلطارات/إيقاف التشغيل*

  التحكم في برنامج التاريخ والوقت

   التحكم في برنامج معدل التدفق*

  التحكم في برنامج الضغط*

  التحكم في برنامج سرعة الرياح*

  التحكم في برنامج درجة الحرارة*

  التحكم في برنامج سقوط األمطار*

 سجل محفوظات اللوحة

 إمكانية البرمجة عبر/ضمن مؤقت الري

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

التقرير
التعلم من الماضي من خالل بيانات المحفوظات الموجودة في تنسيقات سهلة 

القراءة، قابلة للتخصيص.

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

شاشة رئيسية قابلة للتخصيص	 
 	GPS جاهزية موضع
الرجوع التلقائي / التوقف التلقائي	 
 	ValleyTM  التحكم في السير الحاصل على براءة االختراع من

يتم تزويد كل لوحة تحكم ICON5 بـ:

واجهة متناسقة فضالً عن توفر الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي عبر كل األجهزة من أي مكان بالعالم.

تأتي اللوحات النمطية مزودة بوسائل حماية من الجهد الكهربي العابر والمستحث، حسب المعايير 
الصناعية Nema 3R وتتمتع بضمان لمدة 5 سنوات )الواليات المتحدة/كندا فقط(.
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* يلزم توفر أجهزة إضافية أو اشتراك.

:ICON5 ميزات


