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Sử dụng ánh sáng đèn LED (UV, RGBW) kích thích và 
dẫn dụ sâu rầy trên diện rộng.

Thép không gỉ.

1.50 x 1.36 x 2.29 m

Sử dụng camera trí tuệ nhân tạo. 

4G/ 3G và GPS.

Vật liệu

Năng lượng hoạt động

Phương thức hoạt động

Kích thước (D x R x C)

Phương thức giám sát

Phương thức kết nối

Môi trường hoạt động

Tính năng

Năng lượng mặt trời. Acquy dự phòng 12 V 100 Ah

Nhiệt độ: 0 – 70 oC và Độ ẩm: 0 – 95 %

Hệ thống tự động nhận diện, thống kê số lượng, mật độ,
các chủng loại sâu rầy.
Hệ thống tự động đưa ra các cảnh báo và dự báo sâu rầy
thông qua phần mềm quản lý trung tâm SaaS.
Hệ thống tự động vệ sinh sạch sâu rầy sau quá trình hoạt động.
Hệ thống máy học có thể tùy chỉnh theo từng khu vực,
loại cây trồng để nhận diện các chủng loại sâu rầy mới.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trung tâm dữ liệuGiám sát trên phần mềm quản trị
ứng dụng “Mekong RYNAN” 

Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh

3G/WIFI ETHERNET

Phần mềm quản lý Ứng dụng di động cài đặt dễ dàng trên Android, iOS thông qua 
từ khóa tìm kiếm “Mekong RYNAN”.
Giám sát sâu rầy mọi lúc mọi nơi thông qua thống kê, 
biểu đồ, hình ảnh trực quan.
Quản lý, vận hành hệ thống từ xa thông qua giao diện  điều khiển 
trên phần mềm quản lý trung tâm hoặc ứng dụng di động.
Trích xuất hình ảnh, dữ liệu, báo cáo theo nhiều dạng file 
hoặc dạng biểu đồ trực quan.
Phân loại, thống kê số lượng, mật độ, cảnh báo, dự báo
về tình trạng sâu rầy.

3G/GPRS


