ICON10
Controle Intuitivo, Monitor Dinâmico

Os recursos que você deseja. A qualidade que você espera.
Inserir comandos e programas com o Valley® ICON10 é simples com o monitor
colorido de 10” sensível ao toque. A interface de usuário gráfica e intuitiva exibe
o status do pivô central em tempo real por meio de telas e ícones fáceis de
entender. Veja mudanças imediatas em cores brilhantes e vivas. O ICON10 torna
o gerenciamento do pivô rápido e fácil.

Principais Recursos:
DISPONÍVEL NO

•
•
•
•
•
•
•

Monitor colorido sensível ao toque de 10”
Interface de usuário intuitiva
AgSense® embutido — ICON Link instalado de
fábrica*
Compatibilidade com BaseStation3™*
Irrigação de taxa variável (Variable rate
irrigation — VRI)
Monitoramento contra furto de cabo*
Acesso remoto via Wi-Fi** disponível a partir
do aplicativo ICON

Programação do Canhão Final

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

Painéis Inteligentes Nunca Foram Tão Simples

®
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Programação de Controle da Velocidade
da Irrigação de Taxa Variável (Variable
Rate Irrigation — VRI)

ICON10
O Valley ICON10 é o painel de controle mais
moderno e fácil de usar já criado.
A simplicidade dos comandos e a interface de usuário gráfica
intuitiva tornam a operação fácil. Configurar canhões finais,
carregar prescrições VRI e criar programas nunca foi tão fácil.
O AgSense, uma solução inteligente de irrigação da Valley,
é embutido em todos os painéis ICON. Se você utiliza o
BaseStation3, seu painel será enviado pronto para integração com
o BaseStation3.

Recursos do ICON10:
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
Segurança

Todos os painéis de controle ICON10 estão
equipados com:
• Tela inicial personalizável
• Prontidão para posicionamento por GPS
• Reversão automática/Parada automática
De qualquer lugar do mundo, você tem acesso a uma interface consistente e a
dados em tempo real em todos os seus dispositivos.

Diagnósticos
Profundidade da Aplicação
Velocidade
Ligar/Desligar Água
Posição de Parada em Slot
Ligar/Desligar VRI
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Controle de Velocidade da VRI
Controle de Zonas 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
Controle sua máquina de irrigação
a partir de seu dispositivo móvel ou
computador.
RELATÓRIOS
Aprenda com dados históricos em
formatos personalizáveis e fáceis
de ler.

Controle do Programa de Etapa
Desligamento/Monitoramento da Pressão
dos Pneus*
Controle do Programa de Data e Hora
Controle do Programa de Vazão*
Controle do Programa de Pressão*
Controle do Programa de Velocidade do Vento*

Controle do Programa de Temperatura*
Controle do Programa de Chuva*
Registro do Histórico do Painel
























Cruise Control

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






















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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