
RYNAN  AQ-Multisense

Có thể kết nối WIFI, Bluetooth 
để cập nhật dữ liệu liên tục 
theo thời gian thực trên app

Liên tục cập nhật
Có thể kết nối với đa dạng đầu 

cảm biến, giúp mở rộng các 
chỉ tiêu đo lường

Đa năng Thuận tiện
Thiết kế nhỏ gọn và tích hợp 

được với ao nuôi bất kì
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Kích thước (dài x rộng x cao)

Vật liệu

Nguồn điện

Pin

Hiển thị

Điều khiển

Cổng kết nối

Chỉ tiêu đo lường

Kết nối

Hệ điều hành tương thích

140 x 85 x 35 mm

Nhôm, nhựa POM

5VDC - 2A

6500mAh

Màn hình Oled 2.42 inch

Nút nhấn

01 cổng

Độ mặn, pH, nhiệt độ nước ao, DO, TSS, mực nước
Nhiệt độ đất, độ ẩm đất và không khí

WIFI/Bluetooth

iOS, Android, SaaS (Software as a Service)o

THÔNG TIN KỸ THUẬT

CHỨC NĂNG
• Dễ dàng tích hợp với ao nuôi bất kì.
• Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế.
• Thu thập dữ liệu môi trường ao nuôi theo thời gian thực.
• Mọi dữ liệu được lưiu trữ trên đám mây và đồng bộ hoá với các thiết bị thông minh/SaaS.
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RYNAN Data CenterTheo dõi trên SaaS
và điện thoại thông minh

WIFI/3G/GPRS WIFI/LAN

WIFI

Internet
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Ao nuôi tích hợp mạng 
lưới thiết bị thông minh

Mô thức nuôi tôm thâm canh 
công nghệ cao 4.0

Thiết kế ao 
nuôi & thiết bị 

tự động

Quy trình nuôi 
trồng không 
phát thải khí 

nhà kính

Quản lý sử 
dụng thức ăn 
tôm hiệu quả

Thu hoạch 
& Sơ chế

Đóng gói 
không dùng 

chất bảo quản

Phân phối 
chủ động 

& hiệu quả

Người tiêu 
dùng an tâm 
với sản phẩm 

minh bạch

TOMGOXY là mô thức nuôi tôm siêu thâm canh thông minh ứng dụng 
mạng lưới thiết bị thông minh, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, 
cung cấp giải pháp toàn diện từ ao nuôi đến bàn ăn cho các doanh 
nghiệp kinh doanh ngành tôm.

Thiết kế trang trại nuôi tôm hoàn toàn mới nhằm tối đa hoá nồng 
độ oxy hoà tan và loại bỏ chất thải hữu cơ hiệu quả;

Tích hợp mạng lưới thiết bị IoT thông minh nhằm thu thập dữ liệu 
liên tục theo thời gian thực và tự động hoá quy trình chăn nuôi;

Dữ liệu được đồng bộ hoá lên đám mây và theo dõi thuận tiện 
qua ứng dụng điện thoại theo thời gian thực;

Trí tuệ nhân tạo phân tích số liệu, hình ảnh, biểu đồ và sắp xếp 
dữ liệu thông minh cho người chăn nuôi, giúp hoạt động canh 
tác chính xác và thuận lợi hơn. 
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