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Agriculture

Controlador de agricultura totalmente baseado em nuvem



Agriculture

Um controlador estado da arte baseado em 
nuvem para a agricultura
Um controlador modular avançado baseado em nuvem para 
irrigação e fertirrigação, em grandes áreas complexas com 
várias válvulas e vários elementos hidráulicos.

Baseado em nuvem
Disponível de qualquer lugar: 
Wi-Fi, LAN, Bluetooth, Celular e 
conectividade de rádio.

Estações Terminais Remotas
Permite que o controlador Galileo Cloud opere 
componentes remotamente e colete dados do 
sensor sem a necessidade de cabeamento.

Hardware Modular 
e Flexível
Adaptação versátil e flexível 
com placas de expansão para 
aplicações específicas do 
usuário.

Interface amigável e 
multilíngue  
PC, laptop, tablete, celular em vários 
idiomas. Acessibilidade fácil a 
qualquer hora, em qualquer lugar.

Mapa ao Vivo
Permite a visualização em 
tempo real de todos os 
elementos controlados do 
sistema e seus status.

Sensores 
Inteligentes (Sentek) 
baseados em Nuvem
Sistema de monitoramento 
avançado para gerenciamento 
da umidade do perfil do solo em 
tempo real.

Estações de Clima 
Fornece monitoramento do clima em 
tempo real sob as condições mais 
exigentes. API para comunicação web 
com estações meteorológicas.

Fertirrigação Inteligente 
Controle total sobre as máquinas de fertirrigação 
estado da arte da Galcon. Recursos de controle 
de EC/pH de várias linhas principais. Canais de 
fertilizantes on/off ou com dosagens analógicas de 
múltiplas vazões.

CONTROLE TOTAL



Vantagens:

Sistema 
modular

Flexibilidade - ideal 
para uma variedade de 

aplicações

Operação de unidades 
terminais remotas - rádio ou 

via cabo

Operação de máquinas de 
fertilização com controle 

de EC/pH

Gestão e controle de 
irrigação e fertilização

Características:
• O aplicativo permite que você controle até 50 linhas principais de irrigação e, assim, crie uma rede hierárquica
• Abrir/fechar gradualmente a capacidade de irrigação para evitar o acúmulo de alta pressão
• Limite de vazão para evitar o excesso de fluxo nas tubulações. Depois de programar a vazão de limitação, o sistema impede 

que a vazão real exceda o limite automaticamente
• 200 dispositivos de irrigação que coletam dados relacionados à água/tempo e até 7 fertilizantes diferentes
• 100 hidrômetros que distribuem a quantidade e a vazão da água medida pelo hidrômetro entre as válvulas ativas. Esta 

capacidade única permite o uso de um único medidor de água para várias válvulas, ao mesmo tempo em que opera cada 
válvula individualmente

• Até 40 bombas de fertilizantes locais com um programa de ação simples que faz parte do programa de irrigação
• Até 8 centros de fertilizantes permitem que até 6 bombas de fertilizantes sejam operadas, com controle de EC/pH
• Cinco casas de bombas graças a um programa especial. Isso permite a operação fácil de uma combinação de até 5 

bombas de água e até um total de 20 bombas de água
• Até 20 medidores de água virtuais exibindo a vazão total e o acúmulo de medidores de água. Cada hidrômetro virtual 

também pode exibir o equilíbrio da vazão em um determinado ponto, permitindo a utilização do elemento denominado 
Controle de Ruptura 

• Até 20 condições de entrada para iniciar, atrasar ou terminar a irrigação. Se um elemento contém uma entrada de condição 
e/ou um sensor (por exemplo, um transdutor de pressão), ele pode suspender a irrigação da linha a qual está conectado

• Até 4 nós de mistura para controlar a mistura da diluição da água. Por exemplo, se o resultado da mistura de drenagem ou 
água salgada com água doce estiver em conformidade com a EC exigida

• Até 200 programas de irrigação com até 50 válvulas por programa

Características Técnicas:
Modelo AC
• Placas de E/S: 24 saídas, 16 analógicas, 8/16 entradas/

saídas digitais
• 220V/60Hz ou 110V/60Hz
• Saídas de 24V, entradas analógicas de 4-20mA
• Ativação de unidades terminais de rádio  

(modelos W, WEX, WEXX)

Modelo DC
• Placas de E/S: 8 entradas digitais/8 saídas/16 

analógicas
• Fonte de alimentação 12 V DC, para operação de 

solenoides Latch DC
• Ativação de unidades terminais de rádio (modelo W)
• Conexão a painel solar e bateria recarregável

Sensores e Acessórios

Máquinas de operação 
de fertilizantes

Unidades 
terminais de 

rádio

Sensores 
EC/pH

Tensiômetros, sensores de 
umidade do solo, estações 

meteorológicas

Medidores de 
água e fertilizantes

Uma variedade de 
sensores digitais e 

analógicos

Modelos:
Controlador Galileo W (AC/DC) Controlador modular em caixa pequena
Controlador Galileo WEX Controle de casas de bombas, filtros, fertilizantes, válvulas
Controlador Galileo WEXX Controle de casas de bombas, filtros, fertilizantes, válvulas
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O controlador mais avançado baseado em nuvem para agricultura


