
يعد FieldNET Pivot Watch الطريقة الفعالة من حيث التكلفة ملراقبة الري 

 مراقبة أي محور, يف أي
وقت، ويف أي مكان

™FIELDNET PIVOT WATCH
!جديد



أصبحت إدارة الري عن بعد أكرث سهولة من أي وقت مىض.

    FieldNET Pivot Watch يعد

 طريقة إقتصادية من حيث التكلفة ملراقبة عمل املحور الخاص بك بغض النظر عن مكان وجودك - عىل مدار الساعة، وطوال أي.

إن FieldNET Pivot Watch، الذي يتميز بسهولة الرتكيب والذي يعمل بالطاقة الشمسية، يعمل مع أي محور من أي عالمة تجارية وذات أي عمر. 

 وهذا يعني أنه ميكنك االستمتاع بإمتيازات املراقبة عن بعد بغض النظر عن نظام الري لديك.

 تتيح لك مراقبة أداء الري زيادة اإلنتاجية الناتجة وأداء املحاصيل إىل أقىص حد. تتيح لك التنبيهات التي يتم إصدارها يف الوقت الفعيل واملرسلة مبارشًة إىل هاتفك املحمول 

 أو إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك اإلستجابة عىل الفور للمشكالت التي تحدث يف امليدان، مام يوفر الوقت والجهد - مل تعد هناك رضورة للتوجه إىل املحاور للتحقق منها، بل

ميكنك حتى مراقبة آداء الضغط باستخدام محول ساعة ضغط اختيارية

مع FieldNET Pivot Watch، أصبحت إدارة الري عن بعد أكرث سهولة من أي وقت مىض. إن األمر أشبه بتعيني موظف ال تنام عينيه عىل اإلطالق.  

 تحديثات النظام يف الوقت الفعيل. تؤدي إمكانية االطالع
 عىل أداء املحور الخاص بك عىل مدار الساعة إىل زيادة الكفاءة

ومساعدتك عىل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن جدولة الري

 الرتكيب بنفسك. وفّر املال عن طريق تثبيته بنفسك - ما
عليك سوى ربطه بأنبوب الربج

 التوافق العاملي. ميكن تركيبه بكل سهولة عىل أي محور من
أي عالمة تجارية أو عمر

 قلة الصيانة. حيث إنه يعمل بالطاقة الشمسية، فهو ال

 يتطلب إال القليل من الصيانة أو ال يتطلب أي صيانة مع تقليل

انبعاثات الكربون وتكاليف الطاقة

أسعار معقولة تناسب أي مزارع
ميسورة التكلفة وتتضمن اشرتاكًا

 FieldNET Pivot Watch تعترب ساعة
للسنة األوىل

®FieldNET Advisor إمكانية الوصول إىل  
   – FieldNET Advisor خيار إضافة

 وهي أداة جدولة الري الحائزة عىل جوائز والتي تقدم

املعلومات التي تحتاجها لتحديد وقت الري ومكانه ومقداره
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