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Z dvojnim LTE in antenskim modulom z visoko ojačitvijo

vas bo sistem sproti obveščal o pogojih tovora in ga boste lahko 

vizualizirali kot del vaše ribogojnice s posredovanjem podatkov

v realnem času.

Z namensko povezavo WiFi s kabino lahko voznik vidi odčitke

in celotno sistemsko dejavnost v realnem času, tudi na lokacijah 

brez LTE signala.

Končni prejemnik tovora lahko ob prihodu prejme protokol ali celo 

povezavo za sledenje pogojem tovora, ko je že na poti.

Samo s sistemom IFF Rover so lahko proizvajalci, dostavni servisi in 

kupci prepričano o najvišji kakovosti zagotovljene storitve.

1. Osnovna enota IFF Rover
2. IFF Probes
3. Prikaz v kabini
4. Neposredna povezava WiFi

Povezljivost

Ultimativni dokaz kakovosti prevoza

Sistem za nadzor in spremljanje 
tovora v živo

IFF
ROVER

Sistem IFF Rover predstavlja vse možnosti rešitve IFF v mobilni obliki. 

Zaščiten v kovinski omarici, ki je odporna na leden mraz

tropsko toploto, vodo in prah v skladu z IP66.

Do 12 multiparametričnih sond, ki jih povežete s krmilnim sistemom

ki lahko krmili do 12 naprav, ventilov ali drugih aktivnih elementov.

Poraba energije, ki je za celoten sistem nižja od 10 Ah/dan, omogoča 

neprekinjeno spremljanje tudi med potrebnimi mirovanji, ko je motor 

izklopljen.

Ribogojnica na kolesih
Osnovna nastavitev

s 6 točkami branja

Shema

Že 30 let strokovnjaki za razvoj in proizvodnjo profesionalne elektronske opreme.

www.iffman.si

 Kabinet IFF Rover 



Povezljive točke branja Do 12 sond

Napajanje (odvisno od konfiguracije) 19 ÷ 37 V DC/800 ÷ 1200 mA

Poraba energije baterije
8 do 39 Ah/dan (odvisno od konfiguracije in moči signala 

GSM)

Stikala (releji) Do 12-krat 10 A, 250 V (prilagodljivo)

Interval shranjevanja podatkov 

(odvisno od konfiguracije)
1 ÷ 10 minut

Komunikacija v oblaku Dvojni 4G (LTE)

Lokalna podatkovna komunikacija Brezžično LAN-omrežje (IEEE 802.11b/g/)

Temperaturni razpon delovanja -20 °C ÷ 70 °C

Mere 600 x 600 x 200 mm

Zaščita IP66

Teža pribl. 20 kg

Osnovni tehnični parametri

Shema osnovne enote 
IFF Rover

Že 30 let strokovnjaki za razvoj in proizvodnjo profesionalne elektronske opreme.

www.iffman.si

IFF ROVER

IFF Controllers

IFF Controller Brezžični usmerjevalnik LTE

Skoznjiki kablov

IFF SwitchBox

IFF SwitchBox

Prikaz v kabini Tovornjak za prevoz rib s sistemom IFF Rover


