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ما هو iControl EvoTouch؟
يمنحك  iControl EvoTouchالقدرة على
التحكم في معدالت تطبيق الري حسب إحتياج
المحاصيل ومراقبة وظائف النظام في الوقت
الحقيقي والتنقل من مصدر واحد بعيد.
داخل لوحة من اإلستانلس ستيل المقاوم للصدأ
مع وصلة إتصال هوائي  WI-FIهي أحداث لوحات
سلسلة  iControlالقابلة للبرمجة.
من خالل إستخدام أحدث تقنيات شاشة اللمس
عالية الدقة ،تتميز  iControl EvoTouchبسطوع
شاشة أعلى مرتين تقريبًا من معظم الهواتف
المحمولة.

خيار التحكم بحافة الحقل:

ما الذي يجعل  iControl EvoTouchقائدًا
للسوق؟
يحتوي  iControl EvoTouchعلى  9برامج تطبيق مياه منفصلة
تصل إلى  24خطوة في البرنامج الواحد.
يتضمن البرنامج أيضًا  9برامج لمسدسات الرش أو للحقل تشمل 24
قطاع للحقل الواحد.
يمكنك بدء أو إيقاف أو إعادة تشغيل أي خطوة بدون إعادة تشغيل
دائرة برنامج جديدة كاملة.
يتم توفير بيانات توجيه المحور الخاصة بالتحكم بالجهاز بواسطة
بوصلة إلكترونية أو حساس المقاومة المتغيرة أو ال .GPS
إستشعار الشمال المغناطيسي بإستمرار.

الميزات والخيارات:
• تشغيل ببرنامج كامل أو تشغيل سريع أو يدوي.
• برمجة مباشرة لبوصلة  24قطاع.
• التحكم في مياه الري والتسميد ومسدس الرش الطرفي مع
إمكانية اضافة جهازين أخرين.
• إنذار مراقبة قيم الضغط و معدل التدفق قابل للتعديل.
• قياسات متعددة اللغات والمنطقة الزمنية بنظام محدات القياس
األمريكي.
• عدادات ساعات التشغيل ووقت الري وحساب إجمالي إستهالك المياه.
• صفحة حالة جهاز الري المحوري واإلبالغ عن األعطال وتسجيل
األعطال وإستكشاف أخطاء اإلدخال  /اإلخراج وإصالحها.
• شبكة  Wi-Fiقصيرة المدى.

نظام المراقبة والتحكم يوفر الوقت والتكلفة.

ميزات جديدة مضافة:
• تأتي شاشة تدريج صناعي خارجية تعمل باللمس بمقاس  7بوصة من شركة  Siemensمع وحدة التحكم المنطقية
ً
ممثلة ح ً
ال دائمًا وموثوق للغاية للتحكم في جهاز الري المحوري الخاص بك.
القابلة للبرمجة من Siemens
• تسمح المدخالت الموجودة على اللوحة بإضافة قياس الضغط و معدل التدفق.
• يمكن قراءة معدالت الضغط والتدفق الحالية محليًا وعن بُعد بإستخدام شاشة اللمس أو جهازك المزود بشبكة .Wi -Fi
• يمكن ضبط إعدادات لوحة التحكم لخيار البوصلة اإللكترونية أو حساس المقاومة المتغيرة أو عنوان توجيه ال .GPS
• يمكن للمستخدم التبديل بسهولة بين جميع مصادر التوجيه المتاحة بلمسة زر بسيطة.

