
Painéis Icon.  
Painéis inteligentes.



Tela sensível ao toque e de fácil operação
O controle está em suas mãos. 
A tecnologia que já foi complicada acaba de 
se tornar mais fácil.
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Sede da 
fazenda

CONHEÇA COMO FUNCIONA 
A TECNOLOGIA DO ICON10 E 
TODAS AS SUAS VANTAGENS.

*Necessária ativação do AgSense
**Limitações baseadas nas condições do campo.

PRINCIPAIS 
RECURSOS
•  Monitor colorido sensível ao toque de 10”

• Informações e comandos em português

• Interface de usuário intuitiva

• AgSense® Habilitado – AgSense ICON Link instalado de fábrica*

• Compatível com BaseStation3*

•  Habilitado com VRI (Irrigação de Taxa Variável)

•  Monitoramento contra furto de cabos*

•  Wi-Fi** incluso

• Tela inicial personalizável

•  Posicionamento via  GPS habilitado

• Reversão automática/Parada automática e programável

O painel ICON 10TM caracteriza-se como a interface mais intuitiva e completa 

do mercado. Ele possui tela touchscreen semelhante à de um tablet, no qual 

a tela inicial pode ser customizada para exibir tudo o que é importante para 

você e sua lavoura..



Acesse o estado do pivô  
em tempo real;

Ligue e desligue seu pivô 
 a partir de seu dispositivo  
móvel ou computador;

Relatório com dados e 
histórico de informações em 
formato personalizáveis e 
fácil de ler.

Acesso a Dispositivo 
Remoto via Wi-Fi
Esta tecnologia inovadora 
permite que os produtores rurais 
se conectem remotamente via 
Wi-Fi aos painéis inteligentes  
ICON-10 usando qualquer tablet 
ou smartphone a partir do 
aplicativo ICON. Não é necessário 
ter internet na fazenda.
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Sensores
É possível incorporar 
sensores de clima, ajudando 
a tomadade decisão sobre 
quando e quanto irrigar.
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Interface Inteligente
Todos os painéis de 
controle ICON apresentam 
elementos visuai  s e 
gráficos descomplicados. 
A inclusão de comandos e 
ajustes podem ser feitos de 
forma rápida.

2 AgSense® Habilitado
Todos os painéis ICON vêm 
equipados com o AgSense ICON 
Link e permite a configuração para 
se conectar ao BaseStation 3™. 
O ICON Link oferece controle e 
monitoramento remoto do seu pivô 
por meio do aplicativo ou área de 
trabalho AgSense. 

3

Sinal de 
internet

Satélite

Pivô

Centro 
urbano

Sinais wi-fi
AgSense® ICON Link 

permitem controle 
e monitoramento 
remoto de todos  

os pivôs em  
tempo real



O ICONX™ permite adicionar mais pivôs a sua rede 
de gerenciamento, ao utilizar os circuitos do painel 
já existente. Os produtores rurais que conhecem as 
vantagens do monitoramento remoto receberão 

muito bem esta solução acessível, que possibilita 
o controle total, sem inclusão de custos de uma 
atualização completa.

Os Pinéis Iteligentes ICON são a escolha certa para transformar sua lavoura.

Com eles você pode modernizar um equipamento já existente ou integrá-lo a um de outra marca.

O DIA A  
DIA MAIS  
FÁCIL E 
INTELIGENTE 
NA SUA 
LAVOURA



O ICON X utiliza o 
painel existente no 
pivô como hospedeiro 
e o moderniza para 
poder receber a 
conexão de outros 
equipamentos para 
irrigação, como 
sensores e telemetria.

*Necessária ativação do AgSense

Os painéis  
inteligentes ICONX  

são compatíveis
com as principais marcas 

de pivôs e são uma  
forma de atualização  

fácil para adicionar  
novos recursos e  

capacidades.

PRINCIPAIS RECURSOS
•  Compatível com as principais marcas de pivôs;

•  Usa circuitos de energia e controle do painel hospedeiro e transfere  
o controle para o ICONX;

•  Funções de controle completas da ICON diretamente no pivô;

•  Interface de usuário intuitiva;

•  Tela de 5” colorida e sensível ao toque;

•  AgSense Habilitado — AgSense ICON Link instalado de fábrica*;

•  Compatível com BaseStation3;

•  Monitoramento contra furto de cabos*.

Tela colorida, 
sensível ao toque  
e de fácil operação
Equipado com tela 
5” e botões de toque 
macio.

BaseStation3O DIA A  
DIA MAIS  
FÁCIL E 
INTELIGENTE 
NA SUA 
LAVOURA



SENSORES VALLEY
Com a chegada da tecnologia dos novos painéis ICON10TM, contamos com os mais diversos sensores para 
auxiliar o produtor na tomada de decisão de quando e quanto irrigar.

Acesso a Dispositivo Remoto via Wi-Fi

Status de Alarme contra Furto de Cabo 

Reinício Automático

Diagnósticos

Atualizações de Software do Painel USB Sensor de temperatura

Sensor de vento

Registro do Histórico do Painel

Sensor de chuva

Sensor de vazão

COMPONENTES POTÊNCIA E COMANDO COMANDO

Instalação

Tela

Balões

Wi-fi

Telemetria

AgSense Abilitado

Pivôs Valley

Touchscreen 10”

Não

NãoSim

Sim

Sim Sim

Sim Sim

Touchscreen 5”

Qualquer marca de Pivô
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E-MAIL: COMERCIAL@VALMONT.COM.BR

Entre em contato com o revendedor Valley® de sua região para mais informações.


