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Кантролеры IFF Сontroller з’яўляюцца асновай усёй сістэмы ўліку і рэгулявання 

на рыбаводных фермах любога памеру. Прылада збірае даныя з дапамогай 

інтэлектуальных зондаў, якія могуць вымяраць тэмпературу, насычэнне 

кіслародам, рН, салёнасць і ORP. Па жаданні заказчыка прылада таксама можа 

быць абсталявана мультыметрам для забеспячэння магчымасці падключэння 

любога зонда, які пастаўляецца знешнім пастаўшчыком.

У адказ на атрыманыя даных ён можа кантраляваць да 4 выканаўчых 

механізмаў з дапамогай выключальнікаў кантактавай панелі  IFF Switchbox. 

Гэтая сістэма з сэнсарным TFT-дысплэем гарантуе ахову ад перанапружання 

і электрычных перашкод і мае рэзервовую крыніцу электрасілкавання. 

IFF Controller таксама выкарыстоўваецца для адлюстравання вымераных 

значэнняў, каліброўкі падключаных датчыкаў і вызначэння правіл кіравання 

падключанымі прыладамі.

Вымераныя даныя становяцца даступнымі на іншай прыладзе дзякуючы 

камунікацыйнаму вузлу IFF Gate, што азначае, што гэтыя даныя могуць 

адлюстроўвацца практычна ў любым пункце свету.
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Спецыялісты ў распрацоўцы і вытворчасці прафесійнага электроннага 
абсталявання з 30-гадовым вопытам.
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Асноўныя тэхнічныя параметры 1 ÷ 4

Падключэнне датчыкаў
Экранаваны кабель, агульная даўжыня кабеля — 300 м 

макс.

Інтэрвал вымярэння 0,5 с, залежыць ад тыпу зонда

Крыніца сiлкавання (залежыць ад канфігурацыі) 1 19 ÷ 37 V DC/ 15 ÷ 500 mA, or 90 ÷ 250 V AC

Пераключальнікi (рэле) 4 x 10 A, 250 V

Сувязь (выснова дадзеных) MODBUS RTU

Дысплэй Каляровы сэнсарны TFT-дысплэй

Дыяпазон працоўных тэмператур -5 ÷ 50 °C

Дыяпазон тэмператур захоўвання -20 ÷ 70 °C

Памеры 324 x 289 x 146 мм

Памеры (скрынка) 520 x 450 x 220 мм

Вага cca 8 кг

Асноўныя тэхнічныя параметры

Каляровы сэнсарны 
TFT-дысплэй

Кантактавая панель 
для падключэння 
пераключальніка 
выканаўчага механізма 
(SwitchBox)

Сувязь па пратаколу 
Modbus RTU, 
рэзервовая крыніца 
электрасілкавання Зонд
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Сістэма ўключае ў сябе
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