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Controle remoto e sistema  
de localização GPS para pivôs.

Visualização e controle de máquina à distância 
com o nosso aplicativo multilíngue 

MASTER RAIN©.
Envio de alarmes e notificações por SMS.
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Necessita de um plano 
de dados 2G/3G 
500 MB/mês + SMS 
ilimitados (enviar e 
receber)
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Visualização e interação em nosso 
aplicativo da web MASTER RAIN©

Principais funções no aplicativo web

Alarmes e notificações por SMS e web

Histórico

• Programação simples de máquina à distância
• Exibição gráfica de todos os parâmetros  

operacionais do dispositivo
• Aplicativo da web compatível com PC/Mac por meio 

do navegador e pelo smartphone Android/iOS
• Exibição de dispositivos nas imagens de satélite
• Possibilidade de gerenciar um número ilimitado de 

pivôs com classificação por grupo
• Atualização de todos os dispositivos em tempo real 

no servidor da web
• Interface clara e didática

• Programação semanal
• Programação de atrasos: 

• Partida 
• Inversões  
• Chegada

• Programação do tipo de percurso: 
• Parada online 
• Inversão automática

• Programação das características mecânicas e hidráulicas 
do dispositivo

• Programação dos diferentes setores (VRI): 
• Doses na direção AV/AR por setor

• Programação de zona

• Falha na fonte de alimentação
• Estado do GPS
• Falha no bombeamento: no caso de 

uma queda de pressão  
por um período > 30 min

• Notificação de parada online

• Notificação de alteração da rede 
elétrica

• Notificação  
de comissionamento/desativação

• Alteração da orientação da máquina

Gestão completa de 
históricos mecânicos 
e hidráulicos com 
gráficos de curvas e a 
possibilidade de baixar 
dados para análise.


