
BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
MODEL RSC021I

CÔNG TY CP RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
Ấp Long Trị, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh,

Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
ĐT: 0294 3746 991 - Fax: 0294 3746 992

Website: www.rynan.net
E-mail: info@rynan.net



Đèn hiển thị LED báo nguồn hoạt động

Thang đo độ ẩm 0 % - 100 %

Chế độ điều khiển
Độ phân giải và sai số độ ẩm 1 % và ± 2 %

Kích thước (D x R x C) 140 x 130 x 50 cm

Vật liệu Nhựa kỹ thuật ABS

Nguồn điện hoạt động AC 1 pha 220 V

Số ngõ ra điều khiển 1
Công suất tải danh định

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất tải tối đa 2600 W (3.5 HP)
1500 W (2.0 HP)

-20 OC đến 80 OC

Từ xa thông qua thiết bị di động
Phương thức kết nối 3G/ GPRS
Phần mềm điều khiển iOS, Android hoặc SaaS (Software as a Service)

TÍNH NĂNG
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm thông minh một cách tự động liên tục từ xa
Điều khiển thiết bị từ xa theo thời gian, mực nước, chất lượng nước
Kiểm soát mực nước, chất lượng nước của bể chứa
Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của không khí, đất trong nhà lưới, vườn ươm hoặc giá 
thể cho cây trồng
Chế độ hẹn giờ điều khiển thiết bị tự động
Kết hợp phần mềm giám sát biết sự thay đổi liên tục nhiệt độ và độ ẩm của môi 
trường theo thời gian thực, thiết lập cảnh báo, thông báo thay đổi về dữ liệu
Xây dựng và quản lý mô hình nhà lưới, vườn ươm thông minh

Thang đo nhiệt độ
Độ phân giải và sai số nhiệt độ 0.1 OC và ± 0.5 OC

Trung tâm dữ liệuGiám sát trên SaaS
và smartphone

WIFI/3G/GPRS

Cảm biến đo 
nhiệt độ - độ ẩm
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