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IMMS

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

Características
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

Funções avançadas
Mapas

[2]

1

A atualização gráfica do IMMS inclui a capacidade de criar uma ou mais visões de mapa para fins de controle. Pode ver
onde se encontram todos os locais irrigados clicar em qualquer um para uma visão mais detalhada para fins de controle.
Ideal para orientar novos funcionários, o IMMS Graphics também simplifica a vida dos profissionais de irrigação
ocupados com um grande número de itens a controlar. Utilize qualquer imagem de fundo para mostrar o sistema, local
ou área do controlador, e criar zonas de controle e símbolos de estação que estabelecem ligação às respectivas funções
de comando. Você fornece as imagens e o IMMS inclui todas as ferramentas necessárias para criar um sistema baseado
em mapas interativos.

Programar

[3]

Cada programador tem as suas próprias telas completas de configuração e funcionamento com ferramentas para obter
rápida e facilmente os resultados que pretende. Elimine a confusão e problemas de ter vários profissionais no terreno a
configurar a irrigação com visores e botões. Desligue a irrigação com um simples clique do mouse para situações de
emergência. Acesse todas as funções dos controladores a partir de simples folhas de trabalho ou selecionando num
menu de funções e comandos comuns.

IMMS-ET (Evapotranspiração)

[4]

Elimine as suposições das lâminas de irrigação e ajustes diários para as condições climáticas. A opção adicional do
software IMMS-ET utiliza sensores locais eficazes em termos de custos, combinados com a sua base de dados das
estações (para tipos de plantas, solo, taxa de precipitação e mais) para criar programas de irrigação que economizam
água para todo o sistema, todos os dias.
O IMMS-ET cria um modelo do nível de umidade nos reservatórios do solo (incluindo compensação pela chuva natural)
e agenda a irrigação suficiente para substituir a água que as plantas necessitam. O IMMS-ET consegue registar o
histórico meteorológico de acordo com os seus sensores e documentar a forma como respondeu através dos ajustes na
irrigação.

Gestão de alarmes

[5]

O IMMS regista todos os alarmes, incluindo sobretensão, violações de vazão, problemas de comunicação e violações do
período de rega, com mensagens individuais com marca de data e hora. O operador do IMMS identifica o estado de
todos os controladores e válvulas de irrigação rapidamente, sem ter de andar no campo para verificar locais individuais.
Os relatórios passíveis de impressão podem ser exportados para outros formatos e entregues às equipes de trabalho
para investigação.

Monitoramento de vazão

[6]

Registe a utilização de água e identifique problemas de tubulação a curta distância ou a várias centenas de quilômetros
de distância. O IMMS é construído em torno de uma poderosa plataforma do controlador ACC, que inclui o
monitoramento de vazão em tempo real. Com o sensor de fluxo e válvulas mestres normalmente fechadas, o ACC
detecta condições de vazão incorreta e rapidamente isola as válvulas que causam os problemas. Cada violação
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de vazão é registada no software central, depois do controlador ter terminado o seu próprio diagnóstico. Vazamentos,
quebras e inundações são minimizadas e o gestor de irrigação é o primeiro a ter conhecimento de quaisquer problemas.
O IMMS também regista a utilização de água total por local, controlador, programa e estação. Mantenha registos
históricos detalhados e vá para casa todos os dias com o descanso fornecido pelo monitoramento automático de vazão.
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