
Sistem za nadzor
in upravljanje ribogojnic
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IFF Controllers  predstavljajo osnovo za celoten sistem meritev in upravljanja 

ribogojnic vseh velikosti. Enota zbira podatke s pomočjo pametnih sond, ki merijo 

temperaturo, nasičenost s kisikom, pH, slanost in ORP. Na zahtevo stranke

je mogoče enoto opremiti tudi z unimetrom, ki omogoča povezavo s sondo,

dobavljeno pri zunanjem dobavitelju.

Glede na pridobljene podatke lahko nadzira do 4 povezane aktivatorje

s pomočjo  IFF SwitchBox . Ta sistem s TFT zaslonom na dotik zagotavlja zaščito 

proti previsoki napetosti in električni interferenci, ter je opremljen z rezervnim

napajanjem. IFF Controller  se uporablja tudi za prikaz meritev, kalibracijo

povezanih sond in za opredeljevanje pravil za nadzor povezanih naprav.

Izmerjene podatke posreduje drugi napravi,  IFF Gate, kar pomeni, da jih

je mogoče prikazovati skoraj kjer koli na svetu. 
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30 let razvoja in proizvodnje strokovnih elektronskih sistemov.

www.iffman.si
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Število meritev 1 ÷ 4

Povezava sond Zaščitni kabel, celotna dolžina kabla je lahko največ 300 m

Interval meritev 0,5 s, odvisno od vrste sonde

Napajanje (odvisno od konfiguracije) 1 19 ÷ 37 V DC/ 15 ÷ 500 mA, ali 90 ÷ 250 V AC

Stikala (releji) 4 x 10 A, 250 V

Komunikacija (izhodni podatki) MODBUS RTU

Zaslon barvni TFT, odporen zaslon na dotik

Razpon operativne temperature -5 ÷ 50 °C

Razpon temperature pri shranjevanju -20 ÷ 70 °C

Dimenzije 324 x 289 x 146 mm

Dimenzije (zaboj) 520 x 450 x 220 mm

Teža ca 8 kg

Osnovni tehnični podatki

Barvni TFT zaslon
na dotik

Povezavo stikal
za aktivator
(SwitchBox)

Modbus z RTU
komunikacijo,
rezervno napajanje Sonde

IFF CONTROLLER 

Sistem vključuje

30 let razvoja in proizvodnje strokovnih elektronskih sistemov.

www.iffman.si


