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IMMS

IMMS
Software de controle central baseado em computador pessoal para gestão de sistemas de grandes áreas
Características

Modelos

Especif.

Recursos

O "Irrigation Management and Monitoring Software" (IMMS) é um pacote de software baseado em computador
pessoal que torna o controle central de sistemas de irrigação em grande escala acessível, utilizável e compreensível. O
software e hardware IMMS foram desenvolvidos intensivamente e aperfeiçoados em um programa de comando e
controle de irrigação baseado em uma interface gráfica. Com o IMMS 3.0 os gráficos de mapas interativos (até ao nível
do setor de irrigação) fornecem ao gestor do sistema de irrigação o controle visual absoluto das operações de irrigação
em grandes áreas. Um suplemento de software ET opcional fornece uma irrigação completa baseada nas condições
climáticas com modelação de umidade do solo ao nível do setor, utilizando sensores ET locais pouco dispendiosos. O
IMMS tem uma gama completa de opções de comunicações, incluindo Ethernet, GPRS móvel, telefone fixo, rádio UHF e
ligação por cabo. O IMMS é uma aplicação baseada no Windows compatível com o Windows XP, Vista e Windows 7.

Veja o nosso IMMS: Componentes e Diagramas de Configuração [1]
Programação e software de comunicações baseados no Windows
Controle total das funções de cada controlador
Interface gráfica de utilizador com navegação personalizável baseada em mapa
Monitoramento e comunicação de vazões com os controladores ACC da Hunter
Comunicação de alarmes e relatórios detalhados do histórico de irrigação
Opções de comunicação sem fios e ligação por cabo, incluindo Ethernet e GPRS
Partilha de canais de comunicação pelos controladores para reduzir os custos de comunicações

Mapas
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Programar
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IMMS-ET (Evapotranspiração)
Gestão de alarmes
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Monitoramento de vazão
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