
Remote

Bárhol, bármikor



iControlRemote is the state-of-art technology 
designed to easily manage your irrigation systems 
remotely without changing your existing control panel. 
This new tool lets you manage your system from any 
computer, tablet or mobile phone via the Internet 
using a standard web browser. 

The innovative iControlRemote is installed inside the 
last tower box of your center pivot and, using a built-in 
SIM card which automatically 
selects the preferred network, 
connects your center pivot 
to our iControlRemote.com 
website.

Using the iControlRemote 
doesn´t require you to 
change your existing panel nor to add another 
junction box next to the existing panel. Additionally, it 
can be used with basic panels or advanced panels 
whenever the panel includes the Auto Reverse 
function.

5 reasons to use iControlRemote

1. Precision irrigation increases yield while saving          
time and reducing the operational costs.

2. Manage and program the pumping  
and irrigation processes in centralized, 
remote way for your entire farm from 
anywhere in the world using your 
computer, laptop or smartphone.

3. It can be used with all pivot brands 
available on the market.

4. It doesn´t require you to change your existing panel.

5. Simple to install, easy to use.

Controls
•Start/Stop
•Forward/Reverse
•End gun ON/OFF
•Speed %
•Speed controlled by
iControlRemote or Main Panel

Programs
•Start/Stop programs on
weekly calendar
•End gun control by sector
•Speed % and Water
application depth controlled
by sector and by running
direction
•Auto Reverse or Auto Stop
controlled by 2 angles with
delay if with water
•Stop in Slot by Angle

Monitoring 
•Span position on Google Map
•Status of the machine
(ON/OFF)
•Running direction
•End Gun Status
•Real Speed of the machine (%)
•Pressure at the last tower 
(pressure transducer is required)

•Position by angle relative to
North
•GPS signal
•GSM signal
•Total Hour Counter
•Water Hour Counter

Alarms
•Cable Theft Alarm
•Power lost
•Low pressure
•No water
•Status
•Direction change
•GPS connection lost

Options
•Pressure transducer on the
  last tower
•Water control (ON/OFF) 
•Solar panel for cable theft
  alarm
•Compatible with IProx product
to control pump station, solid
set sprinklers, drip Irrigation
and other network valves
•Weather station

iControlRemote allows you to control and monitor the cu-
rrent status of your irrigation systems including current end 
pressure, speed percentage, position, end gun, total hours 
running and total hours with water.  

This intuitive platform provides real-time notifications 
and alarms using a quick at-a-glance format and also 
offers comprehensive historical data and graphical re-
ports of your pivot operations to allow you to analyze your 
operation and intelligently plan your next irrigation cycle.
 

iControlRemote uses GPRS/3G technology to manage 
your irrigational operation using only a click of a mouse.

iControlRemote
.com

3G

Funkciók

Bárhol, bármikorA legújabb technológia

Felület

Az iControl Remote segítségével irányítani és felügyel-
ni lehet az öntözőrendszer állapotát, beleértve az aktu-
ális nyomást, sebességet, pozíciót, végágyú állapotát,
teljes üzemórát és az eltelt öntözési időt.
A könnyen kezelhető és értelmezhető felület a valós idejű
értesítések és riasztások segítségével lehetővé teszi, hogy
a gyorsan áttekinthető adatok és grafikus jelentések alap-
ján elemezze és megtervezze a következő öntözési ciklust.

iControl Remote GPRS/3G technológiát használ, az öntözési
művelet Önnek csak egy kattintás az egérrel.

Az iControlAz iControl Remote egy korszerű technológia, melyet arra
terveztek, hogy könnyen menedzselhesse öntözőgépét
távolról is anélkül, hogy ki kellene cserélni a meglévő ve-
zérlőszekrényt. Ez az új eszköz lehetővé teszi, hogy kezel-
je a rendszert az interneten keresztül számítógépről, vagy
telefonról, szokványos webböngészőt használva.
Az innovatív iControl Remote a körforgó tornyának utolsó
vezérlődobozába integrálható. A beépített SIM-kártya
automatikus hálózatválasztással biztosítja a kapcsolatot
az Ön iControlRemote.com oldalával.
Az iControl Remote használatához
nem szükséges lecserélni a régi
vezérlőszekrényt. Továbbá használ-
ható az alap és speciális panelekhez
is, amennyiben az tartalmazza az
automatikus irányváltás funkciót.

5 érv az iControl Remote mellett:

1. Precíziós öntözés növeli a hozamot, csökkenti az
    üzemeltetési költségeket és időt takarít meg.

2. Öntözőtelep vezérlése távolról is, laptop, számítógép
    vagy telefon segítségével.

3. Használható bármely márkájú öntöző-
    géphez.

4. Nem szükséges vezérlőszekrény csere.

5. Egyszerű telepítés, könnyű kezelhetőség.

Vezérlő funkciók:
- Start/Stop
- Előre/hátra menet
- Végágyú ki/be
- Sebesség

Programok:
- Start/Stop programok heti bontásban
- Végágyú szektorvezérlés
- Sebesség és öntözési ráta szektoronként
- Automatikus visszafordulás és megállás szögtartomány szint

Felügyelet:
- Gép helyzete Google térképen
- Gép üzemelési státusza (ON/OFF)
- Menetirány
- Végágyú üzemelési státusz
- Öntözőgép valós sebessége (%)
- Nyomás az utolsó toronynál (nyomás szenzor szükséges)
- Szöghelyzet (É-i irányhoz képest)
- GPS jel
- Teljes üzemóra számláló
- Öntözési idő számláló

Riasztások:
- Kábel lopás riasztás
- Teljesítmény veszteség
- Alacsony nyomás
- Víz hiánya
- Állapot megváltozása
- Irány változtatás
- GPS kapcsolat megszakadása

Opciók:
- Nyomás jeladó az utolsó tornyon
- Víz ellenőrzés (ON/OFF)
- Napelemes egység a kábel lopás
  riasztáshoz
- iProx kompatibilitás
- Meteorológiai állomás


