e-SPRAY

komputer

OPRYSKIWACZA

OPIS | schemat instalacji
Komputer opryskiwacza to urzÇdzenie zarzÇdzajÇce pracÇ wszystkich elementów wykonawczych opryskiwacza sadowniczego
tj. zawory sekcyjne, zawór gĄówny, zawór regulacyjny. Komputer zbiera informacje o aktualnych parametrach pracy
wykonywanego zabiegu, w tym ciĝnienie robocze cieczy, bieľÇcy wydatek cieczy (przy zastosowaniu przepĄywomierza),
poziom cieczy w cysternie, prÛdkoĝÉ poruszania siÛ opryskiwacza.

Komputer wspóĄpracuje z kaľdym rodzajem opryskiwacza wyposaľonym
w elektrycznie sterowanÇ grupÛ zaworowÇ.
Komputer e-Spray to urzÇdzenie wyznaczajÇce caĄkowicie nowe standardy wĝród urzÇdzeĆ tego typu. Operator ma
do dyspozycji DUĽY, CZYTELNY i DOTYKOWY wyĝwietlacz, na którym przedstawione sÇ wszystkie parametry wykonywanego
zabiegu. BieľÇca obsĄuga sekcji dokonywana jest za pomocÇ wygodnego i intuicyjnego joystick’a.
Operator informowany jest na bieľÇco o wszelkich nieprawidĄowoĝciach w dziaĄaniu maszyny za pomocÇ alarmów graficznych,
dļwiÛkowych lub SMS. Zastosowany specjalny algorytm, przejrzysty interface uľytkownika w poĄÇczeniu z kolorowym
ekranem dotykowym zapewniajÇ pewnÇ i ĄatwÇ obsĄugÛ. Uľytkownik ma moľliwoĝÉ dowolnej parametryzacji
prowadzonych prac na poszczególnych dziaĄkach. Tworzone sÇ w ten sposób programy przechowywane w pamiÛci komputera.
Uľytkownik wybiera program, który dotyczy danej dziaĄki.
DziÛki bezprzewodowej komunikacji komputera z moduĄem opryskiwacza montaľ urzÇdzenia jest bardzo prosty i nie wymaga
kĄopotliwego okablowania. Komputer instaluje siÛ w kabinie ciÇgnika na dostarczonym zestawie montaľowym. ModuĄ sterujÇcy
zaworami umieszcza siÛ na opryskiwaczu w pobliľu grupy zaworowej. Komputer i moduĄ opryskiwacza naleľy podĄÇczyÉ
do akumulatora ciÇgnika. Do moduĄu podĄÇczamy równieľ wszystkie zawory i czujniki znajdujÇce siÛ w opryskiwaczu.
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DANE TECHNICZNE | elementy zestawu
zasilanie
wymiary (mm)
stopieĆ ochrony obudowy
przekÇtna ekranu
rodzaj wyĝwietlacza
rodzaj komunikacji
gniazda
rodzaj montaľu

Komputer

ModuĄ opryskiwacza

12V DC z baterii ciÇgnika
210 x 63 x 180
IP44
7"
kolorowy, dotykowy
bezprzewodowa Wi-Fi
zĄÇcze zasilania M12
uchwyt kulowy d12 w tylnej czÛĝci obudowy

12V DC z baterii ciÇgnika
120 x 80 x 120
IP66
bezprzewodowa Wi-Fi
pĄyta montaľowa M6x4

Elementy zestawu
Zestaw podstawowy
komputer z wyĝwietlaczem
moduĄ opryskiwacza
przewody przyĄÇczeniowe

Akcesoria opcjonalne
1 szt.
1 szt.
komplet

moduĄ GSM
czujnik ciĝnienia
czujnik prÛdkoĝci
przepĄywomierz
czujnik poziomu cieczy w cysternie

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

KORZYĜCI | CECHY
Automatyzacja zabiegów opryskiwania
Gwarancja staăego wydatku
cieczy roboczej na 1 ha
Automatyczne generowanie informacji SMS
o nieprawidăowym dziaăaniu opryskiwacza
lub zachowaniu operatora
DuĽy czytelny ekran wyĜwietlajÆcy
wszystkie parametry opryskiwacza
Brak kăopotliwego okablowania
pomiÚdzy kabinÆ a opryskiwaczem,
ăatwa instalacja
Czytelny,
dotykowy ekran
o przekÆtnej 7”
Bezprzewodowa
komunikacja z opryskiwaczem
KompatybilnoĜÈ
z pozostaăymi
systemami GOtrack

Monitoring GSM

Nieograniczone
moĽliwoĜci rozbudowy
- czujniki, tempomat lub GPS

Wygodna
i intuicyjna obsăuga

EKRAN KOMPUTERA | opis
wskaļnik poziomu cieczy

rozstawa miÛdzyrzÛdzi (odstÛp miÛdzy rzÛdami)
ciĝnienie robocze cieczy

prÛdkoĝÉ przejazdu
wĄÇcznik
powierzchnia opryskana i czas
pozostaĄa powierzchnia i czas
wybór programu
tryb sterowania (auto | manual)

data i godzina

menu

lewe sekcje

prawe sekcje

wskaļnik zasiÛgu moduĄu GSM
odczyt temperatury powietrza
informacja o zaworze regulacji ciĝnienia

wskaļnik zasiÛgu moduĄu opryskiwacza
wĄÇczniki sekcji
status zaworu gĄównego
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