Gestão à distância

AGRÓNIC WEB

Com o novo Agrónic Web, analise os dados obtidos da
sua instalação e faça a gestão da rega e da fertilização dos
equipamentos Agrónic através do computador ou tablet.

O Agrónic Web dispõe de dois tipos de conta.

O Agrónic Web recolhe informação do estado de sensores
(solo, instalação, clima e consumos) ligados a programadores

Conta básica

e de dados provenientes de API’s, e processa-os para os

Ideal para trabalhar com as funções básicas do
aparelho: consulta, edição e configuração, com
diferentes opções de visualização, incluindo mapas.

visualizar através de gráficos e registos.
O utilizador pode analisar os dados representados,
e determinar e executar o tipo de rega mais apropriado

Conta profissional

+ 20€

aparelho
/ano

Ideal para gerir um maior volume de dados e de
sensores de rega uma vez que, além das funções
próprias da conta básica, incorpora prestações mais
específicas tipo cálculos agronómicos, registo e
histórico ilimitado, mais vistas de mapas etc.

para o seu cultivo.

Funcionalidades
Tal como no programador, é possível consultar, editar e configurar:
◆ Programas

◆ Fertilizantes

◆ Sensores

◆ Setores

◆ Filtros

◆ Condicionantes

◆ Pivôs

◆ Nebulizações

◆ Módulos externos

◆ Mistura de água

Através de notificações de avarias e
registos importantes, sabe tudo o que
aconteceu no programador.

Pedidos manuais
Permite colocar pedidos manuais diretos para iniciar ou
parar, colocar fora de serviço ou suspender programas,
setores, condicionantes, filtros, nebulizações, pivôs e
equipamentos em geral.

Mapa
Toda a informação sobre a instalação num único ecrã.
É possível criar mapas de instalações e consultar o estado
de setores, módulos externos, sensores e pivôs e atuar
sobre todos eles.

Registro e historial
Registo e histórico dos dados dos últimos 7 dias na
conta básica e registo e histórico ilimitado para a conta
profissional.

Cálculos gerados

O Agrónic Web converte os dados recebidos pelos sensores em cálculos tipo:

DISPONÍVEL PARA A
CONTA PROFISSIONAL

TE

EN
PROXIMAM

Água disponível

Deficit de pressão
de vapor

Evapotranspiração
(ETo)

Balanço hídrico

Ponto de
condensação

Gestão de multi utilizadores

Gráficos

O utilizador principal pode criar vários subtilizadores

Gráficos por setor do estado do balanço hídrico (ETc - Rega
aplicada - Chuva) e da água disponível (sensores de conteúdo de
água no solo, relativizados).

para lhes conceder autorizações diferentes (consulta, edição
e configuração) sobre os equipamentos que selecione.

O Agrónic Web está disponível para os
equipamentos Agrónic 2500, Agrónic 4000
v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 e Agrónic Bit.
Consulte os passos necessários para gerir o
aparelho a partir do Agrónic Web em:
progres.es/pasosaseguir

MAIS INFORMAÇÃO
EM PROGRES.ES

R-2233

