
Shranjene podatke lahko operaterji brez težav spremljajo na 7-colskem 

zaslonu portala IFF Gate. Podatki so na voljo tudi preko spletnega brskalnika 

z oblaka, kjer je bil ustvarjen zavarovan račun. IFF Gate lahko uporabljate za

preprosto uporabo daljinskega posredovanja, spremljanja in analize

shranjenih podatkov, kot tudi za nadzor vseh povezanih sistemov, ne glede

na lokacijo.

IFF Gate je opremljen z WAN kabelsko povezavo in dvema 4G/LTE 

vtičnicama. To pomeni, da sistem lahko preprosto namestite na posodo 

in spremljate status transporta preko spleta popolnoma enako, kot bi 

spremljali ribogojnico, na primer od doma, ali iz voznikove kabine. Vaš 

tovor bo dostavljen v skladu z naročilom in brez izgub, saj boste lahko 

vedno pravočasno ukrepali, če bo potrebno. 
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Sistem IFF Gate bo zagotavljal varno povezavo in nadzor kadar koli in od 

koder koli, ne glede na to, ali v vaši ribogojnici uporabljate 2 senzorja ali 

pa 200. IFF Gate zbira izmerjene podatke od IFF Controller. Te podatke 

samodejno shranjuje in jih preko spleta pošilja na mesto za shranjevanje 

podatkov v oblaku.
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Število povezanih IFF Controller 1 ÷ 10

Število IFF Controller
Zaščitni kabel, celotna dolžina kabla je lahko

največ 1000 m

Napajanje 90 ÷ 250 V AC

Interval shranjevanja podatkov (odvisno
od konfiguracije) 1 ÷ 10 min

Zaslon 7- colski  barvni TFT; 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

Višji nadzor (supervizija – nadzor in zbiranje podatkov) je storitev

v oblaku za posredovanje, spremljanje in analizo podatkov iz zgodovine. 

SCADA omogoča upravljanje in nadzor vseh povezanih sistemov neodvisno 

od njihove lokacije, s pomočjo jasnega grafičnega vmesnika. To pomeni,

da lahko en sam sistem višjega nadzora upravlja delovanje tehnologije,

ki se nahaja na različnih kontinentih. Delovanje lahko spremljate preko

aplikacije za mobilnike na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
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