
RYNAN  Spectro

Dụng cụ kiểm tra chất lượng 
nước thuận tiện ngay tại cơ 

sở nuôi trồng thuỷ sản

Thao tác dễ dàng với màn 
hình chạm và cách sử 

dụng đơn giản

Dữ liệu đo lường được tự động 
lưu trên đám mây dữ liệu và 

đồng bộ hoá với thiết bị di động

CÔNG TY CP RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
Ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

02943 746 991             www.rynantech.vn           info@rynantech.vn

®

Dễ sử dụngThuận tiện Đồng bộ dữ liệu||



CHỨC NĂNG

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Kết nối

220 x 150 x 98 mm

4G,Wifi, Bluetooth

Cảm ứng

Nguồn sáng Đèn Tungsten Halogen và UV LED

Bước sóng 340 - 850 nm

Hấp thụ và phát quang

Độ phân giải 0.001

Thông báo Chuông báo, màn hình hiển thị

Vật liệu

2006.5 g

Phương thức quét mã vạch

Phương pháp đo lường

Độ hấp thụ 0 - 2.5 or 0 - 2.3 EmissionPhotometric range

Kích thước (D x R x C)

Khối lượng

Giao diện điều khiển Màn hình chạm 4.3 inch

Nhôm anode

Môi trường hoạt động Nhiệt độ 5 - 55 OC, Độ ẩm15 - 90%

220VAC – 50HzNguồn điện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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• Thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển
• Điều khiển với các thao tác đơn giản qua màn hình chạm
• Phân tích chất lượng mẫu nước thử sử dụng các chất chỉ thị màu
• Thiết kế đạt chuẩn giao tiếp quốc tế
• Tự động lưu và đồng bộ hoá dữ liệu lên đám mây và truy cập được qua ứng dụng TOMGOXY

SẢN PHẨM CỦA RYNAN  TECHNOLOGIES VIETNAM®

+2+2+

2+

2+
Tảo



Tiên phong tích hợp công 
nghệ số trong canh tác

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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