
BASEADO NA WEB   •   APLICATIVOS DE CELULAR   •   COMANDO DE BOMBA   •   FIELDNET PRO

FIELDNET™ GERENCIAMENTO DE IRRIGAÇÃO VIA WEB

NOVO!

LND_0019_14_catalogo_fieldnet_215,9x279,4mm.indd   1 4/16/14   10:44 AM



ACESSO RÁPIDO

O acesso rápido na barra de menus 
oferece gerenciamento individual sem 
sair do geral do mapa.

Os aplicativos de 
celular do FieldNET 
funcionam nas 
plataformas iOS®  
e Android™, para 
que você possa 
verificar os sistemas  
de qualquer lugar.

bARRA DE nAvEgAçãO

• Gerencie seus pivôs e laterais;
• Gerencie os sistemas de bombeamento;
• Integre os sensores de tecnologia modular.

Faça tudo por um aplicativo:

•  Controle os pivôs, canhões 
finais, injetores e bombas;

•  Monitore e registre a 
utilização de água, energia  
e os níveis do reservatório;

•  Expanda as capacidades com 
tecnologia modular;

•  Mantenha-se atualizado com 
alertas em tempo real;

•  Monitore as informações do 
tempo como temperatura, 
chuva, umidade e velocidade 
do vento;

•  Gerencie os grupos de 
equipamentos; 

• Execute os relatórios.

Se for remotamente possível, 
o FieldNET consegue.

• O Android é uma marca registrada da Google Inc.

• O iOS é uma marca registrada da Cisco nos Estados 
Unidos e em outros países, e é utilizado sob licença.

Fique informado e faça os ajustes necessários na hora com o FieldNET™ 

da nova geração. Com as opções mais completas para o controle remoto 

de sistemas de irrigação completos - desde pivôs a bombas e sensores - 

o FieldNET inclui a única ferramenta de gerenciamento sem fio com 

aplicativos nas duas maiores plataformas de smartphones e tablets. Isso 

significa que  em qualquer momento durante o ciclo de vida da plantação, 

os produtores podem ver o que o sistema deles está fazendo e controlá-lo de 

qualquer lugar por meio de um computador, tablet ou smartphone.

Rápido e de fácil utilização, o FieldNET oferece uma solução integrada para 

água, fertirrigação e quimigação com controle remoto de pivôs, canhões 

finais, injetores e bombas, e a habilidade de monitorar e registrar tudo, 

desde a utilização de água e energia, até a queda da chuva e da temperatura. 

Tudo isso significa menos tempo no campo, menos gastos em recursos e 

mais controle de suas operações.
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PIvôS E lAtERAIS

COntROlE DE bOmbA

AlERtAS E RElAtÓRIOS

EqUIpAMENTO  Equipamento de pesquisa ou grupos pré-definidos  
de equipamentos.

AlErTAS  Fique informado com alertas por mensagem de texto 
que informam o momento em que as coisas acontecem.

rElATórIOS  Geração de relatórios customizados ou padronizados 
para monitorar a performance e atender aos requisitos 
de conformidade

COntROlE CEntRAl

O painel funciona em tempo real, oferecendo 
uma visão global do seu sistema de irrigação. 
A tela do mapa organiza o seu equipamento 
para oferecer um status rápido.

íCOnES DE StAtuS

O ícone de status mostra 
onde o seu equipamento 
começou, onde ele está 
atualmente, o que ele está 
fazendo e para onde ele 
está indo.

Os ícones de status 
sobrepõem um mapa, 
com assistência do GpS, 
das suas operações para 
ajudar você a identificar e a 
priorizar os equipamentos 
que precisam de sua 
atenção.

Detalhe total, 
acesso e controle 
de performance do 
pivô, e planejamento 
operacional.

Verificar o status da 
pressão e do fluido 
das bombas.

Mensagem de texto ou alertas 
de e-mail enviados de acordo 
com os critérios pré-definidos. 
Executar os relatórios de uso de
água ou de energia para 
monitorar a performance.

COntROlES, AlERtAS E RElAtÓRIOS
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FieldNET Mobile
Controle e monitoramento convenientes:
na palma de sua mão!
Os aplicativos do FieldNET, disponíveis para smartphones e tablets, 
combinam os benefícios e as inovações para economizar tempo com a 
conveniência do acesso pela web.

O FieldNET Mobile oferece o 
que você precisa em tempo real
Com uma interface de fácil 
utilização, o FieldNET Mobile 
permite que os usuários monitorem 
e controlem o equipamento de 
irrigação de qualquer lugar.

Tenha uma visão mais completa
Quando houver necessidade 
de verificar se o seu pivô está 
cobrindo todas as partes do seu 
campo, conte com o FieldNET, 
que dará a você uma visão 

aprofundada de cada pivô, 
individualmente. Você consegue 
não só monitorar os seus pivôs, 
mas também ajustá-los de acordo 
com a necessidade, de onde você 
estiver, independentemente do tipo 
de equipamento utilizado.

Comece a economizar
Experimente a conveniência do 
FieldNET. Menos viagens ao campo 
significa menos combustível e 
mão de obra.

O FieldNET Mobile 
tem uma interface 
de fácil utilização, 

que oferece acesso 
remoto completo 

do seu smartphone 
ou do seu tablet.

Controle rápido e fácil, com um 
painel de instrumentos detalhado 
e função de assistência, que guia 
os usuários até a opção a ser 
selecionada. 

BENEFíCIOS DO FIElDNET MOBIlE:

•  Economia de tempo e de dinheiro 
com menos viagens ao campo;

•  Interface de fácil utilização, com 
acesso remoto;

•  recebimento de alertas em 
tempo real, que reduz o risco 
de tempo de inatividade não 
planejado;

•  Conhecimento do status de todos 
os pivôs imediatamente, a partir 
da lista codificada por cor;

•  A tela do mapa oferece uma visão 
do sistema e a localização do 
equipamento;

•  link rápido para recursos do 
portal Web, como planos de 
canhões finais e de irrigação.
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Controle via web, receba alertas em 
tempo real e ajuste as bombas para 
atender às demandas atuais do seu 
campo usando um computador, tablet 
ou smartphone. Os custos com água, 
mão de obra e energia são reduzidos 
por meio de um sistema de controle 
integrado. Economize até 75% do 
tempo e do combustível usado para 
operações de verificação manuais.

Monitoramento e Controle
As ferramentas de medição 
e monitoramento fornecem 
informações de desempenho para  
a melhoria contínua.

Status e alertas
Mantém os produtores informados 
sobre a operação do sistema e os 
notifica se houver qualquer problema.

Ajustes de pressão
O FieldNET pode ajustar, 
automaticamente, a configuração da 
estação de bombeamento para melhor 
atender à demanda dos pivôs que 
estão irrigando.

CONTrOlE DE DEMANDA 
DINÂMICA (DDC)
Permite que os pivôs sejam agrupados 
com estações de bombeamento para 
o compartilhamento de informações, 
reduzindo os custos com energia. 
As bombas são operadas no ponto 
de energia mais eficiente e, então, 
sequenciadas automaticamente 
para atender à demanda de forma 
eficiente.

Controle de bomba
O sistema de controle integrado 
maximiza o desempenho

rECUrSOS DE CONTrOlE 
DE BOMBA:

•  Exiba graficamente as entradas de 
sensor de chave;

•  Compare a demanda atual e o fluxo  
real para alertas de disparidade;

•  Monitore as horas de bomba, o status  
e a capacidade;

• Verifique o volume bombeado;
• registre o total de água e de energia;
• Gerencie alertas.

Use o acesso rápido para entrar em uma 
estação específica, verificar o status atual e fazer 
mudanças.

Pressão  

4.1  
bar

Pressão  

3.3  
bar

CONTrOlE DE DEMANDA DINÂMICA (DDC)

Três pivôs estão funcionando, um pivô requer um 
aumento de pressão de 4.1 bar. Quando esse pivô estiver 
desligado, os outros pivôs precisam somente de 3.3 bar. 
O FieldNET e o DDC ajustam automaticamente a estação 
de bomba para atender à diminuição na demanda de 
pressão, o que economiza energia.
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O FIElDNET prO 
COM GpS
O FieldNET PRO combina o 
posicionamento de GPS e a 
comunicação sem fio para aumentar a 
eficiência e a eficácia dos pivôs centrais 
existentes, com painéis de controle 
mecânicos ou de outras marcas. Pela 
adaptação do sistema existente com 
o FieldNET PRO, você ganha toda 
a conveniência das capacidades do 
FieldNET na web e nos aplicativos 
móveis, incluindo atualizações sobre  
o status do sistema, posição, pressão  
da água e alertas em tempo real.  
O posicionamento global dá a você 
controle até nos canhões finais para a 
aplicação precisa de água. 

Complementos de 
Tecnologia Modular 
personalize suas opções gerenciais

Aprimore seu FieldNET com os complementos de tecnologia modular. 
Monitore as previsões do tempo e obtenha informações sobre temperatura, 
queda pluvial, umidade e muito mais. Com sensores, monitore e registre a 
utilização de água e de energia, junto com outras operações, como por exemplo, 
os níveis dos reservatórios de água.
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contRoleS diRetoS

contRoleS PRogRamáVeiS

níVeiS de deFeito PRogRamáVeiS

Observação geral: Os recursos de painel podem variar de acordo com as 
opções de compra.
*O VISION funciona somente com o recurso de Controle lateral.
**Somente para o recurso BOSS.

O seu revendedor Zimmatic pode ajudar você a determinar qual a 
melhor solução sem fio para suas operações.

 
tORRE

bRIDgE 
(rádio para a Internet)

O FieldNET via rádio 
está conectado à 
Internet por meio da 
Bridge. 

CASA Ou 
ESCRItÓRIOA B

Rtu de Rádio - precisa da 
utilização da Bridge.

Rtu de Celular - A rede de 
celular NÃO precisa de uma 
Bridge ou de um repetidor.

SIStEmAS DE bOmbEAmEntO E PIvôS

Rtu DE PIvô (Unidade de Telemetria remota)

Escolha entre comunicação por rádio ou por celular.

C

-OU-

COmO FUNCIONA
A B C

REPEtIDOR DE 
RÁDIO

Um repetidor 
colocado 
estrategicamente 
oferece uma rede 
de rádio com um 
alcance estendido 
para a comunicação 
com pivôs equipados 
com rTU via rádio.
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