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Дзякуючы двайному модулю LTE і антэне з высокім каэфіцыентам 

узмацнення сістэма будзе трымаць вас у курсе стану грузу і можа 

быць візуалізавана як частка вашай фермы з дапамогай прамой 

перадачы даных.

Выкарыстоўваючы спецыяльнае падключэнне да Wi-Fi у кабіне 

грузавіка, кіроўца можа адсочваць паказанні і агульную актыўнасць 

сістэмы ў рэжыме рэальнага часу, нават у месцах, дзе сігнал LTE 

адсутнічае.

Канчатковаму атрымальніку грузу можа быць прадстаўлены 

пратакол па прыбыцці грузу або нават спасылка для адсочвання 

стану грузу падчас яго дастаўкі.

Толькі з сістэмай IFF Rover вытворца, служба дастаўкі і заказчык 

могуць быць упэўненыя ў вышэйшым якасці аказаных паслуг.

1. Базавы модуль IFF Rover
2. IFF Probes
3. Кабінны дысплей
4. Прамое падключэнне да Wi-Fi

Магчымасці сеткавага ўзаемадзеяння

Дасканалы доказ якасці транспарціроўкі

Сістэма кантролю і нагляду
за жывым грузам

IFF
ROVER

Сістэма IFF Rover прадстаўляе ўсе магчымасці рашэння IFF

ў яго мабільнай версіі. Зачынены ў металічнай шафе, устойлівы

да моцных маразоў, трапічнай спякоты, вады і пылу

ў адпаведнасці з класам бяспекі IP66.

Да 12 многапараметрычных датчыкаў, якія можна падключыць 

да сістэмы кіравання, здольнай кіраваць да 12 прыладамі 

клапанамі або іншымі актыўнымі элементамі.

Энергаспажыванне ўсёй сістэмы складае ўсяго 10 Аг / дзень

што дазваляе ажыццяўляць бесперапынны маніторынг за фермай 

нават падчас вымушаных прыпынкаў машыны пры выключаным 

рухавіку.

Рыбная ферма на колах
Базавая налада з 6 

кропкамі счытвання

Схема

Эксперты ў галіне распрацоўкі і вытворчасці прафесійнага электроннага абсталявання

на працягу 30 гадоў.

www.iffman.by

Шафа IFF Rover



Падключаемыя кропкі счытвання Да 12 датчыкаў

Крыніца харчавання (залежыць ад канфігурацыі) 19 ÷ 37 В паст. току / 800 ÷1200 мА

Спажываная магутнасць акумулятара
Ад 8 да 39 Аг / дзень 

(залежыць ад канфігурацыі і ўзроўню сігналу GSM)

Пераключальнікі (рэле) Да 12x,10A, 250 В (у залежнасці ад патрэбнасці)

Інтэрвал захоўвання даных 

(залежыць ад канфігурацыі)
1 ÷ 10 мін

Воблачная сувязь Dual 4G (LTE)

Лакальная перадача даных Бесправадная лакальная сетка LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Дыяпазон рабочых тэмператур - 20 °C ÷ 70 °C

Габарыты 600 x 600 x 200 мм

Класс бяспекі IP66

Вага Прыблізна 20 кг

Асноўныя тэхнічныя характарыстыкі

Схема базавага 
модуля IFF Rover

Эксперты ў галіне распрацоўкі і вытворчасці прафесійнага электроннага абсталявання

на працягу 30 гадоў.

www.iffman.by

IFF ROVER

IFF Controller

IFF Controller Маршрутызатар LTE Wi-fi

Прахадная ізаляцыйнай 
кабельная ўтулка

IFF SwitchBox

IFF SwitchBox

Кабінны дысплэй Грузавік для перавозкі рыбы з IFF Rover


