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التكنولوجيا الحديثة

3G

 iControlRemoteابتكار تكنولوجي فريد ،صمم
ليساعدك على إدارة أنظمة الري المحورية عن بعد ،و
بسهولة تامة دون الحاجة إلى تغيير لوحة التحكم
القياسية .يمنحك هذا االبتكار القدرة على متابعة ،و إدارة
نظام الري عن طريق أي من الهواتف الذكية ،األجهزة
اللوحية ،أو أجهزة الكمبيوتر.اللوحية ،أو أجهزة الكمبيوتر.

في أي وقت ،و أي مكان
الموقع اإللكتروني  iControlRemote.comيسمح لك بمراقبة حالة
نظام الري الخاص بك ،بما في ذلك الضغط الحالي  ،نسبة السرعة ،موضع
الجهاز ،المرش الطرفي ،مجموع ساعات العمل ،ومجموع ساعات العمل
بالماء.
بالماء.
يقوم  iControlRemote.comبإعالمك بحالة الجهاز لحظيا ،و بنظرة
سريعة ،كما يقوم بعرض تاريخ العمليات الخاصة بك في شكل رسوم
النمو.
موسم
نظم
تخطيط
بسهولة
لمساعدتك
بيانية،
النمو.
موسم
أثناءأثناء
الريالري
نظم
تخطيط
فىفى
بسهولة
لمساعدتك
بيانية،

يتم تركيب  iControlRemoteفي البرج األخير فى
جهاز الري المحوري ،و هو يأتي مع بطاقة  SIMمدمجة
تقوم تلقائيا باختيار الشبكة األفضل
لتجعل جهاز الري المحوري الخاص
بك متصال بموقعنا على اإلنترنت
iControlRemote.com
إن استخدام  iControlRemoteال
يحتاج إلى تغيير لوحة التحكم
القياسية ،و ال إلى إضافة لوحة اتصال أخرى بجانب لوحة
التحكم القياسية .باإلضافة إلى أنه يمكن استخدامه
مع كال من اللوحات األساسية و المتطورة في حالة توفر
باللوحة.
الـرجوع التلقائي باللوحة.
وظيفة الـرجوع التلقائيوظيفة

التحكم

 5أسباب الستخدام iControlRemote
 .1ري دقيق لزيادة المحصول يوفر الوقت ،و يقلل من
من تكاليف التشغيل.
تكاليف التشغيل
.
 .2متابعة ،و إدارة عمليات الري ،من أي مكان في
العالم باستخدام أي من الهواتف الذكية،
الكمبيوتر.الكمبيوتر.
أجهزةأو أجهزة
اللوحية،
األجهزة أو
األجهزة اللوحية،
 .3يمكن استخدامه مع جميع أنواع أجهزة الري
المتاحة في السوق.
المحوري
السوق.
المحوري المتاحة في
الموجودة لديك.
التحكم
لوحة
لتغيير
حاجة
توجد
 .4ال ال
القياسية.
التحكم
لوحة
لتغيير
حاجة
توجد
سهولة االستخدام.
سهولةالتركيب ،و
 .5بساطة التركيب ،وبساطة
االستخدام.

يقوم  iControlRemoteباستخدام تكنولوجيا  GPRS/3Gإلدارة نظم
الري فقط بضغطة زر.
الري فقط بضغطة زر.

•بدء /إيقاف الحركة
•حركة أمامية  /خلفية
•تشغيل  /إيقاف المرش الطرفي
•السرعة %
•التحكم فى السرعة باستخدام
 iControlRemoteأو لوحة التحكم
الرئيسية

البرامج
•بدء /إيقاف البرامج في األسبوع
•التحكم فى المرش الطرفي لكل قطاع
•السرعة  %وتطبيق عمق المياه بالقطاع ،و
باالتجاه
•التوقف أو الرجوع التلقائي يتم التحكم
فيهما عن طريق زاويتين مع تأخير في حالة
وجود الماء
•تشغيل  /إيقاف المرش الطرفي عند أركان
الحقل ،لري األرض خارج نطاق دائرة الجهاز

المراقبة
•موقع الجهاز على خرائط جوجل
•حالة الجهاز (يعمل  /ال يعمل)
•اإلتجاه
•حالة المرش الطرفي
•سرعة الجهاز %
•الضغط عند البرج األخير (اختياري إذا تم
تثبيت مقياس الضغط)
•الموقع بالنسبة للشمال
•إشارة GPS

•إشارة GSM
•عداد إجمالى الساعات
•عداد إجمالى ساعات العمل بالماء

اإلنذارات
•إنذارضد سرقة الكابالت
•فقد الطاقة
•الضغط المنخفض
•عدم وجود مياه
•الحالة
•تغير االتجاه
•فقد االتصال بالـ GPS

الخيارات
•محول الضغط فى البرج األخير
•التحكم في المياه (تشغيل  /إيقاف)
•لوحة تحكم بالطاقة الشمسية لإلنذارضد
سرقة الكابالت
•متوافق مع منتجات  IProxللتحكم في
محطة الضخ ،مجموعة المرشات الثابتة ،الري
بالتنقيط ،وصمامات الشبكات األخرى
•محطة أرصاد جوية

