ICON1
Controle Revolucionário em um Monitor Remoto

Gerenciamento do pivô através de uma interface de
painel remota
Com o Valley® ICON1, o controle total do seu painel inteligente é acessado por
meio de um sinal de Wi-Fi* embutido. Não é mais necessário dirigir até a torre
central ou abrir o painel de controle para operar e obter acesso
completo. Economize tempo, desgaste e combustível do seu caminhão
acessando os painéis inteligentes a partir dos seus dispositivos móveis.

Painéis Inteligentes Nunca Foram Tão Simples

®

valleyirrigation.com

Principais Recursos:
•

Interface de acesso
remota através do acesso
via Wi-Fi*
— Não é necessário
serviço de celular ou
internet

•

Visualização sem fio
através de tablet ou
smartphone

•

Aplicativo ICON disponível
na App Store e Google Play

•

Monitoramento contra
furto de cabo**

*L
 imitações baseadas na distância e nas condições do campo.
** Assinatura ou hardware adicional necessário.

ICON1
Resolva tudo remotamente.
Alterne rapidamente entre pivôs para enviar comandos e ajustar
controles fazendo o download do aplicativo ICON na loja de
aplicativos do seu dispositivo móvel. O comando nunca foi tão
fácil. Além disso, se você deseja realizar o controle remoto total de
qualquer lugar no mundo, o Valley ICON1 vem de fábrica com o
ICON Link embutido para que você possa acessar seu pivô onde
você estiver.

Recursos do ICON1:
Interface Sensível ao Toque
Tela Inicial Personalizável
Acesso via Wi-Fi*
Status de Alarme contra Furto de Cabo*
Iniciar/Parar Pivô
Tensão
Direção
Posição
Reinício Automático
Reversão Automática/Parada Automática

Todos os painéis de controle
ICON1 são equipados com:

Segurança
Diagnósticos

•
•
•
•

Interface de usuário móvel personalizável
Prontidão para posicionamento por GPS
Reversão automática/Parada automática
AgSense® embutido e pronto para usar — ICON Link instalado
de fábrica*
• Compatibilidade com BaseStation3 *
• Capacidade de Irrigação de Taxa Variável (Variable Rate
Irrigation — VRI)
TM

De qualquer lugar do mundo, você tem acesso a uma interface consistente e a
dados em tempo real em todos os seus dispositivos.

Profundidade da Aplicação
Velocidade
Ligar/Desligar Água
Posição de Parada em Slot
Ligar/Desligar VRI

Monitoramento

Controle























Controle de Velocidade da VRI
Controle de Zonas da VRI
Controle de iS da VRI*
Canhões Finais
Programas em Execução
Horas/Revolução
Saídas Auxiliares
Status da Trava do Painel
Modo Serviço Temporizado
Desligamento em Tensão Baixa
Desligamento em Pressão Alta/Baixa*
Atualizações de Software do Painel USB
Status do Alarme Gráfico












Controle do Programa de Setor
Controle do Programa de Etapa
Desligamento/Monitoramento da
Pressão dos Pneus*

CONTROLE
Controle sua máquina de irrigação
a partir de seu dispositivo móvel ou
computador.

Controle do Programa de Vazão*

RELATÓRIOS
Aprenda com dados históricos em
formatos personalizáveis e fáceis
de ler.

Controle do Programa de Temperatura*

























Cruise Control

MONITORAMENTO
Acesse o estado do pivô e outras
entradas em tempo real.







Controle do Programa de Pressão*









Controle do Programa de Velocidade do
Vento*












Controle do Programa de Data e Hora

Controle do Programa de Chuva*
Registro do Histórico do Painel
Temporizador de Irrigação Programável
em Excesso/Falha



O painel modular vem equipado com proteção contra tensão
transiente e induzida, normas industriais Nema 3R e inclui uma
garantia de 5 anos (somente para EUA/Canadá).
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