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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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Kích thước (dài x rộng x cao)

Trọng lượng

Vật liệu

Giao diện

Kết nối

Cổng kết nối

Bộ nhớ

Khoảng đo lường

Thông báo

Nguồn điện

Môi trường hoạt động

220 x 207 x 342 mm

11kg

Hợp kim inox

Màn hình chạm

4G/Wifi

USB, LAN

Lưu trữ lên đến 500 kết quả đo

50 - 500 mg/L

Âm thanh (Buzzer)

220 VAC - 50 Hz

Nhiệt độ: 5 - 55  C; Độ ẩm: 15 - 90 %o

THÔNG TIN KỸ THUẬT

CHỨC NĂNG
• Kiểm tra nồng độ kiềm (nồng độ các chất CaCO , MgCO , Na CO , v.v.) của mẫu nước.
• Tự động đồng bộ hoá thông tin lên kho dữ liệu đám mây và truy cập theo dõi được thông qua

ứng dụng điện thoại.
• Tích hợp máy quét mã vạch định danh, giúp lưu trữ chính xác lịch sử thông tin từng ao.

Ứng dụng 
điện thoại
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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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