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BẢNG THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Munters Rotem Trio
Bộ điều khiển khí hậu (DKKH)

Bộ DKKH Rotem Trio của Mutners là sản phẩm đang 
thay đổi và nâng cấp ngành chăn nuôi heo lên một tầm 
cao mới. Bộ DKKH này sẽ quản lý tất cả các khía cạnh 
khí hậu trong trại, kiểm soát chất lượng không khí để 
tạo môi trường thuận lợi nhất cho vật nuôi phát triển, 
đồng thời tích hợp công nghệ IOT áp dụng cho phương 
thức quản lý trang trại từ xa.

Nền heo hiện đại đòi hỏi phải liên tục tối ưu hóa và hợp 
lý hóa qui trình sản xuất. Bộ ĐKKH Rotem Trio 20, dựa 
trên hệ thống thông gió chủ động, đảm bảo điều kiện khí 
hậu hoàn hảo và phản ứng nhanh với những thay đổi thời 
tiết, đồng thời giảm năng lượng tiêu thụ và lượng khí thải 
carbon.

Rotem Trio cho phép người nông dân quản lý các điều 
kiện khí hậu khác nhau và nhu cầu khác nhau của động 
vật trong cùng một trang trại nhờ chức năng phòng kép.

Giao diện đa ngôn ngữ và trực quan giúp quá đẩy nhanh 
quá trình cài đặt, cấu hình và hướng dẫn, chuyển giao 
cho người nông dân tự khắc phục sự cố. Hệ thống thông 
gió được vận hành theo trọng lượng vật nuôi, độ ẩm, CO2 
và amoniac giúp Bộ ĐKKH Rotem Trio có thể duy trì chất 
lượng không khí thích hợp, đảm bảo năng suất, sức khỏe 
và phúc lợi vượt trội của vật nuôi.

Kinh doanh bền vững
Với khả năng kiểm soát khí hậu chủ động và thông 
minh của Munters, vật nuôi luôn được đảm bảo sự sinh 
trưởng cho năng suất vượt trội

Quản lý nâng cao và bảo mật
Chức năng quản lý trang trại từ xa của Munters luôn 
tập trung vào trải nghiệm người dùng, cho phép cài 
đặt người dùng và tùy chọn mọi lúc mọi nơi

Bước tiếp theo để đến với nông nghiệp chính xác
IOT, Dịch vụ đám mây, Ứng dụng TrioAir dễ sử dụng 
theo thời gian thực và tài khoản Munters ID cá nhân

Munters Rotem Trio

TrioAir App

Gói quản lý từ xa bao gồm các dịch vụ Đám mây, Ứng dụng TrioAir 
và tài khoản Munters ID cá nhân. Cả Munters Rotem Trio 20 và 
các dịch vụ từ xa đều giúp người nông dân cập nhật thông tin 
trên web theo thời gian thực bằng cách cung cấp trải nghiệm 
thân thiện với người dùng, được tối ưu hóa và khả năng dự đoán 
sản lượng sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận.

Người dùng có thể quản lý thông số cài đặt, cấu hình, tùy chọn, 
thiết bị bổ sung với độ bảo mật cao nhất có thể.

Thông thường công nghệ cao đồng nghĩa với phức tạp. Nhưng 
với Munters thì không. Ứng dụng Trio Air có thể chuyển giao cho 
người dùng toàn quyền kiểm soát trang trại của mình.



Munters có quyền thay đổi thông số kỹ thuật, số lượng, v.v., vì lý do sản xuất hoặc các lý do khác sau khi xuất bản. © Munters AB, 2022

CÔNG TY TNHH MUNTERS (VIỆT NAM)
Biệt thự 1161, Đường 57, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 2838 256 838 | Email: vn.info@munters.com | Website: www.munters.com
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Munters Rotem Trio
Bộ điều khiển khí hậu (DKKH)
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