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PILOT™ COMMAND CENTER YAZILIMI

Pilot Command Center yazılımının (CCS) kullanımı kolaydır ve sahanızı 
güvenilir ve otomatik olarak sulamak için gereken tüm özelliklere sahiptir. 
Çalışma süreleri manuel olarak ayarlanabilir veya ET kullanılarak otomatik 
olarak belirlenebilir. Doğrudan Komuta Merkezinde sulama planları 
oluşturursunuz — yönetim tarzınıza göre organize edilen sahadaki her 
sprinkleri gösteren güçlü bir sulama planlama aracı. 

PILOT ÖZELLIKLERI
• İşletim sistemi: 64-bit Windows®
• Maksimum kontrol ünitesi veya bağlantı merkezi sayısı: yaklaşık 1.000
• Maksimum iki yönlü modül istasyon sayısı: yaklaşık 1 milyon
• Sprinkler çalışma süresi seçenekleri: dakika, milimetre, inç veya ET
• Hidrolik yönetim: tek tek istasyonlar bazında isteğe uygun yapılandırılabilir
• Haritalandırma: etkileşimli ve ölçeklenebilir vektör grafiklere (SVG) dayalı

Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markasıdır.

Lenovo® ve ThinkVision®, Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. 

 
Pilot Command Center (Komuta Merkezi) Yazılımı

Devrim niteliğindeki Pilot CCS ile basit ama güçlü sulama yönetiminin ve kontrolünün keyfini çıkarın.

İçindekiler:
Pilot CCS

Dipnotlar:
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Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markasıdır.

Lenovo® ve ThinkVision®, Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. 

COMMAND CENTER
Sahanızın günlük sulamasını planlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Command 
Center, sahadaki her bir sprink başlığını, kişisel yönetim gereksinimlerinize göre 
mantıklı şekilde düzenlenmiş olarak gösterir. Sadece birkaç tıklamayla günlük 
ayarlarınızı kolayca yapabilirsiniz.

POMPANIZI ÇALIŞTIRIRKEN DAHA AZ ZAMAN HARCAYIN
Pilot CCS, güvenli hızlarda debiyi korurken sprinkler ihtiyacını verimli bir şekilde 
dengelemek için elektriksel ve hidrolik verilerinizi kullanır. Pompa istasyonunuzu 
korumak ve optimum sprinkler homojenliğini sağlamak için güvenli adımlarla  
sulama işlemini kademeli olarak artırabilirsiniz. 

SAHANIZIN HARİTASINI ÇIKARMA
Bir haritanın olması gerekmese de, bir harita eklemek, haritadaki istasyon 
sembollerini tıklatarak istasyonu çalıştırmanızı sağlar. Bu yararlı özellik 
sayesinde, istasyonları çalışırken de izleyebilirsiniz.

Command Center

Haritalar

Debi Optimizasyonu




