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iControlRemote É o sistema de 
gerenciamento avançado que permite controlar 
seu sistema de irrigação remotamente e sem 
alterar o painel de controle existente. Esta nova 
ferramenta permite que você gerencie seu pivô de 
qualquer computador, tablet ou celular através da 
plataforma online.

O inovador iControlRemote é instalado dentro da 
caixa da última torre do pivô 
central e, usando um cartão 
SIM integrado que seleciona 
automaticamente a rede 
preferida, conecta o pivô 
central à plataforma web 
iControlRemote.com.

Usando o iControlRemote, 
você não precisa alterar o painel existente ou 
adicionar caixas adicionais ao seu painel. Além disso, 
ele pode ser usado com os painéis Básico ou Avançado, 
desde que eles tenham a função Reversão automática.

5 razões para usar o iControlRemote

1. Mediante el riego de precisión se aumenta 
el rendimiento ahorrarando tiempo y 
reduciendo los costes operativos.

2. Permite controlar e programar sua 
irrigação central e remotamente, de 
qualquer lugar do mundo, através 
do seu computador, laptop ou 
smartphone.

3. Pode ser usado com todas as marcas 
disponíveis no mercado.

4. Não requer nenhuma alteração no painel existente.

5. Fácil de instalar, simples de operar.

Controles
• Arranque / Paragem
• Para frente/ para trás
• Arranque / paragem do canhãofinal
• Velocidade (%)
• Compativel com todas as marcas 
disponíveis no mercado

Programas
• Programas em calendario semanal.
• Control do canhão por sector.
• Control percentual da velocidade e 
profundidade de aplicação da àgua
• Auto Reverse ou Auto Stop
• Paragem de posição por ângulo

Supervisão: 
• Posição real do sistema num  
mapa de terreno
• Estado da máquina e do canhão final
• Direção de avance  e velocidade (%)
• GPS e sinal GSM
• Transductor de pressão na última torre
• Control de àgua (arranque / 
paragem)
• Painel solar  para o alarme de 
roubo do cabo quando a  
máquina esteja sem energía 
durante o inverno
• Estação meteorológica

Alarmes
• Roubo de cabo.
• Perda de potência.
• Queda de pressão e sem àgua
• Mudança de direção.
• Perda de ligação ao GPS.

Opções
• Transdutor de pressão na última 
seção.
• Painel solar para alimentar o 
cabo do sistema anti-roubo
• Compatível com produtos iProxi 
para controle de bombeamento, 
cobertura, gotejamento e outras 
válvulas
•Estação meteorológica

O iControlRemote permite controlar e monitorar o status 
de seus sistemas de irrigação, incluindo pressão final, 
velocidade, posição, status do barril final, total de horas 
de operação e horas de irrigação.

Esta plataforma intuitiva fornece notificações e 
alarmes em tempo real, usando um formato facilmente 
compreensível de relance. Também oferece históricos 
abrangentes e relatórios gráficos das operações 
realizadas, para que você possa analisar sua operação 
e planejar de forma inteligente o seu próximo ciclo de 
irrigação.
 

O iControlRemote utiliza a tecnologia GPRS / 3G que 
permite gerenciar sua irrigação em um clique!
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