
Аператар можа зручна прагледзець захаваныя даныя на 

7-цалевым дысплэі, размешчаным на IFF Gate. Даныя таксама 

даступныя для прагляду праз вэб-браўзер у воблаку пасля ўваходу 

ў створаны ўліковы запіс. IFF Gate можна выкарыстоўваць для 

дыстанцыйнай дыспетчарызацыі, кіравання і аналізу захаваных 

даных, а таксама для кіравання ўсімі падключанымі сістэмамі 

незалежна ад іх месцазнаходжання.

IFF Gate абсталяваны кабельным падключэннем да глабальнай 

сеткі і двума слотамі 4G / LTE. Гэта значыць, што сістэма лёгка 

ўсталёўваецца на цыстэрну, і вы можаце бачыць стан транспарціроўкі 

ў рэжыме рэальнага часу, так сама як на ферме, як вы гэта робіце з 

дома або з кабіны кіроўцы. Вы заўсёды даставіце свой груз у цэласці і 

захаванасці і без страт, таму што зможаце дзейнічаць хутка ў выпадку 

неабходнасці. 

Лакальны і аддалены прагляд 
актуальных даных

Кантроль для бяспечнай
перавозкі жывой рыбы

Надзейная сістэма кіравання
са зразумелай візуалізацыяй
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Незалежна ад таго, карыстаецеся вы 2 або 200 датчыкамі на 

сваёй рыбаводнай ферме, сістэма IFF Gate забяспечвае надзейнае 

падключэнне і пастаянны нагляд за фермай з любой кропкі свету. 

IFF Gate збірае атрыманыя вымярэнні з кантролераў IFF Controller. 

Гэтыя даныя аўтаматычна архівуюцца і адпраўляюцца ў воблачнае 

сховішча праз Інтэрнэт.

Ваша рыбаводная ферма пад пастаянным 
наглядам з любой кропкі свету
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Колькасць падключаных кантролераў IFF Controller 1 ÷ 10

Падключэнне кантролераў IFF Controller
Экранаваны кабель, агульная даўжыня кабеля павінна 

быць макс. 1000 м

Крыніца электрасілкавання 90 ÷ 250 V AC

Інтэрвал захоўвання даных (залежыць ад 
канфігурацыі) 1 ÷ 10 мін.

Дысплэй 7 “  Колер TFT; сэнсарная панэль

Дыяпазон працоўных тэмператур -5 ÷ 50 °C

Дыяпазон тэмператур захоўвання -20 ÷ 70 °C

Габарыты 324 x 289 x 146 мм

Габарыты (скрынка) 520 x 450 x 220 мм

Вага cca 8 кг

Асноўныя тэхнічныя параметры

Supervisory (кантроль і збор даных) — гэта воблачны сэрвіс для 

дыстанцыйнай адпраўкі, кіравання і аналізу гістарычных даных. 

Scada прадастаўляе магчымасць маніторынгу і кіравання ўсімі 

падлучанымі сістэмамі незалежна ад іх месцазнаходжання з дапамогай 

зразумелага графічнага інтэрфейсу. Гэта значыць, што адзіная сістэма 

кантролю можа кіраваць працай тэхналогій, размешчаных на розных 

кантынентах. За працай можна сачыць з дапамогай мабільнага 

прыкладання на вашым смартфоне або планшэце.

Scada

7-цалевы дысплэй для 
лакальнага адлюстравання 
вымярэнняў

Крыніца 
электрасілкавання 
кантролераў
IFF Controller

Маршрутызатар для 
падключэння да сеткі Інтэрнэт

Крыніца 
электрасілкавання

Пластыкавая шафа з 
пярэднімі дзверцамі 
на замках

Сістэма ўключае ў сябе
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