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¿O que é iControlEvoTouch?

iControlEvoTouch é o ultimo painel desenvolvido da 
série iControl.

Com este painel é possível supervisar as funções do 
sistema em tempo real desde uma fonte de acesso 
remota.

Devido à ultima tecnología do ecrã táctil de alta 
resolução, iControlEvoTouch incrementa o brilho 
do ecrã quase o dobro que a maioría dos telefones 
móveis.

iControlEvoTouch encontra-se instalado num 
armário de aço inoxidável e com acesso WI-FI 
incorporado.

¿Qué hace que iControlEvoTouch sea 
un líder del mercado?  
É um sistema de supervisão e control que poupa tempo e  dinheiro.

iControl EvoTouch dispõe de 9 programas de aplicação de àgua 
independentes com 24 sectores por programa.

Inícia, pára ou reinicia qualquer etapa sem começar um novo  ciclo 
de programas completo.

Os dados de localização do pivot para o control da máquina 
procedem de uma bussola electrónica, um potênciómetro ou de 
um GPS.

Caracteristicas e opções.

  • É um programa completo, com inicio rápido ou manual.
  • Incorpora control de rega, de fertelizante, canhão final e 2   
     auxiliares.
  • Possui alarmes de pressão e caudal analógicas e ajustáveis.
  • Opções multi idioma, zona horária e unidades métricas e imperiais.
  • Informa das horas de funcionamento, o tempo de rega e calcula  
     os metros cúbicos totais de uso de àgua.
  • Informa o estado do pivot, relatórios de falhos e solucção de   
     problemas IO.
  • Incorpora Wi-Fi de curto alcance.

Novas  caracteristicas 

• O ecrã táctil Siemens de 7" e de qualidade industrial é uma opção duradoura e fiável.

• Com entradas analógicas que permitem incorporar um transductor de pressão, um caudalímetro e um codificador.

• As leituras de pressão e fluxo poden ler-se de modo local ou remoto, utilizando o dispositivo activado por Wi-Fi.

• Acresce uma opção de mensagens que permite aos usuarios receber alertas por correo electrónico ou SMS.

• O painel de control pode ser configurado para as opções de bússola electrónica, codificador, ou direção guiada por GPS.

• O usuario pode alterar fácilmente entre todas as fontes de direção disponíveis com um simples toque de botão.

Opção de control Wi-Fi


