
Thiết bị đo lường độ kiềm 
nhanh chóng, chính xác, 

yêu cầu ít nhân công

Hiệu quả kinh tế
Điều khiên trực tiếp qua 

màn hình chạm, dễ sử dụng

Dễ sử dụng Đồng bộ hoá dữ liệu
Thông tin được lưu trữ theo 

từng ao và tự động đồng bộ 
hoá trên đám mây dữ liệu
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RYNAN AQ-Vision®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Điều chỉnh mực nước Bước 2: Chuẩn bị mẫu thử

Bước 3: Quét mã định danh ao nuôi Bước 4: Đặt camera đúng vị trí

Step 3: Scan unique pond’s QR code Step 4: Position the camera Bước 5: Quan sát kết quả Bước 6: Rửa & bảo quản thùng tôm 

•  Mức 1 - Mức nước thấp nhất: Dùng cho tôm 20 đến dưới 45 ngày tuổi.
•  Mức 2 - Mức nước trung bình: Dùng cho tôm 45 đến dưới 90 ngày tuổi. 
•  Mức 3 - Mức nước cao nhất: Dùng cho tôm trên 90 ngày tuổi.

CHỨC NĂNG
• Dụng cụ hỗ trợ AI đo lường và phân tích tình trạng phát triển của tôm.
• Tự động phân tích xu hướng dữ liệu nhằm phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh 

Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP) để có hành động can thiệp kịp thời.
• Kết nối với ứng dụng TOMGOXY để sử dụng.
• Đồng bộ hoá thông tin đã quét và phân tích lên đám mây và lịch sử canh tác trên ứng dụng 

điện thoại.

Kích thước 

Vật liệu

Chỉ tiêu đo lường

Nắp: 31 cm; Thùng: 30.4 x 22.5 cm (C x R)

Nhựa PVC

Kích thước và cân nặng của tôm

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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Chỉnh mực nước để 
phù hợp với số ngày 
tuổi của tôm. Xem 
hướng dẫn ở dưới để 
tìm hiểu thêm.

Bắt 5 - 10 con tôm cho 
vào thùng RYNAN 
AQ-Vision làm mẫu thử.

Quét mã định danh độc 
nhất của từng ao để 
thông tin quét được tự 
động cập nhật vào lịch 
sử canh tác của ao nuôi.

Mở ứng dụng TOMGOXY 
và dùng camera trong 
app đặt vào ô vuông 
trên nắp thùng.

AI sẽ tự động quét tôm 
và liệt kê kích thước, cân 
nặng. Tụ động cảnh báo 
khi có biểu hiện bất 
thường.

Tráng nước sau khi sử 
dụng và bảo quản nơi 
khô ráo, thoáng mát.



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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