AGRÓNIC APP
Com a aplicação Agrónic APP poderá gerir, em qualquer lugar,
a rega e a fertilização das parcelas onde esteja instalado um equipamento
Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3, Agrónic 5500, Agrónic 7000 ou Agrónic Bit.

Serviços

•

Informação detalhada do estado de programas, setores, fertilizantes, sensores, condicionantes,
nebulizadores e mistura de águas.

•

Histórico diário do total acumulado por setor e contador dos últimos 7 dias e leitura da média
diária de sensores analógicos.

•

Gráficos automáticas para a leitura em períodos de 10 minutos em sensores e 1 hora em setores.

•

Registo dos últimos 7 dias dos eventos e anomalias que ocorreram.

•

Ordens manuais diretas para iniciar ou parar, deixar fora de serviço ou suspender programas,
setores, condicionantes, nebulizadores e o equipamento em geral.

•

Notificações, avisos dos registos selecionados na barra de estado do telemóvel, mesmo com a
aplicação fechada.
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Requisitos técnicos
O Agrónic APP está disponível para Agrónic 2500, Agrónic 4000 v3,
Agrónic 5500, Agrónic 7000 e Agrónic Bit.
Para usar o Agrónic APP, você deve ter uma equipamento com as
opções necessárias, configurá-lo e registrá-lo na nuvem.

1.

2.

3.

4.
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equipamento

equipamento
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Veja os passos a seguir e preços através de:
•

O manual “Pasos a seguir para utilizar el Agrónic APP o el Agrónic Web”.

•

Ou digitando: progres.es/pasosaseguir no navegador do computador.
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