ผน
ู าํตลาดสมารท
 ฟารม
 ในไทย
เทคโนโลยน
ี าํสมย
ั จากเยอรมนี
“ระบบสมารทฟารมของไฮโดรนีโอ ทําใหเรามั่นใจไดมากขึ้น
เพราะเครื่องจะคอยบอกคาคุณภาพนํ้า อยางคาออกซิเจน
และคาพีเอช ตลอด 24 ชม. มีการแจงเตือนผานมือถือ
ทําใหมั่นใจไดเรื่องคาคุณภาพนํ้า กุงก็มีการเจริญเติบโตที่ดี”

คณ
ุ นพดล จ.ชุมพร

คณ
ุ ยู จ.ตรงั

“กอนหนานี้ผมจายคาไฟเดือนนึง ประมาณ 40,000 บาท
แตหลังจากติดตั้งเครื่องของไฮโดรนีโอแลว
คาไฟลดลงเหลือไมเกิน 28,000 บาท คุมคามากครับ”
คณ
ุ วกิรม จ.จนัทบรุี

“ผมประทับใจมากที่ผมสามารถจัดการฟารมของผม
ไดงาย ๆ และมีประสิทธิภาพขึ้น
ดวยระบบจัดการฟารมกุงอัจฉริยะไฮโดรนีโอ”
คณ
ุ เสง็ จ.สมทุรสาคร

“เริ่มแรกคือ ผมตองการตัวชวยในการจัดการฟารม
เพื่อลดความเสี่ยง แตตอนหลังพบวาสามารถประหยัดคาไฟ
จากการเปด - ปดเครื่องเติมอากาศ ตามคาออกซิเจนที่ตั้งไว
ซึ่งทําใหคาไฟ ลดลงไป เดือนละ 6,000 บาท ตอไร ตอบอ”
คณ
ุ บอม จ.นครปฐม

“ชวงที่กุงลอกคราบเนี่ย ผมพยายามรักษาคาออกซิเจน
ใหไมตํ่ากวา 6 ppm เพื่อใหกุงไมออนแอ
ซึ่งก็ทําไดสะดวกขึ้นเมื่อมีเครื่องของไฮโดรนีโอ
มาชวยในการแจงเตือนคาออกซิเจน”

“ผมสามารถรูคาออกซิเจนไดตลอด 24 ชม. และใชแอป
ในการควบคุมใบพัดตีนํ้าอัตโนมัติ ฟารมของผมติดตั้ง
เครื่องควบคุมไฮโดรนีโอมาไดกวาหนึ่งปแลว คาไฟลดลง
จากเดือนละ 30,000 บาท เหลือเดือนละประมาณ
15,000 - 20,000 บาทตอบอ ตอเดือน”

คณ
ุ วฒ
ุ ิ จ.สมทุรสาคร

ชวยเพิ่มผลประกอบการ
ชวยลดความเสี่ยง
ลดการใชพ
 ลง
ั งานไดถ
 ง
ึ 50%
เพิ่มความสะดวกสบาย
ในการบรห
ิ ารจด
ั การฟารม
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บรห
ิ ารฟารม
 อยางมป
ี ระสท
ิ ธภ
ิ าพ

ควบคุมทุกอยางในฟารม
ดวยแอปพลิเคชั่น ที่มากความสามารถของไฮโดรนีโอ

• เพิ่มผลกําไรดวยเครื่องมือจัดการฟารม
ของไฮโดรนีโอ เปรียบเทียบผลกําไร, ตนทุน,
และตั้งเปาเพื่อใหไดผลประกอบการที่ดีขึ้น

ตั้งแตกระบวนการเลี้ยงไปจนถึงการบริหารจัดการดานการเงิน

• เปรียบเทียบขอมูลในแตละรอบการเลี้ยง
เพื่อพัฒนาผลประกอบการใหไดตามเปา

บอA3

• บริหารจัดการคนงานในฟารมไดเหมือนสั่งงานเอง
ที่หนาฟารม ติดตามการทํางาน ดวยแอปพลิเคชั่น
ของเราไดทุกที่

ยอดปจจบุนั

1,600,000

1,290,000

ตนทนุ

960,000

816,000

กาํไร

640,000

474,000

รายได

คาใชจายแตละประเภท

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ
• วัดคาคุณภาพนํ้าแบบเรียลไทม 24 ชม.
เชน คาออกซิเจน, พีเอช, อุณหภูมิ ฯลฯ

ผลกาํไร/ขาดทนุ
เปาหมาย

อาหาร
โพรไบโอตคิ
แรธาตุ

5%
1%
2%
2%

10%
65%

คาไฟ
เคมภีณัฑ
คนงาน

อนๆ

15%

%

• ระบบแจงเตือนทันทีเมื่อคาตางๆ ของคุณภาพนํ้า
ตํ่ากวาที่ตั้งไว เพื่อใหคุณจัดการไดทันทวงที

คาใชจาย

วนัท่ี
11/08/65

รายการ

ยอดรวม/บาท

คาไฟฟา

30,000

เพม่ิ

ควบคม
ุ ระบบเตม
ิ อากาศ
• พิสูจนไดจากการใชจริงของลูกคา
กวารอยรายทั่วไทย วา ประหยัดคาไฟได
ถึง 50% ดวยการเปด-ปดเครื่องเติมอากาศ
อัตโนมัติ และควบคุมแบบออนไลน งายๆ
ทุกที่ทุกเวลาแคปลายนิ้ว
• เลือกโหมดควบคุมเครื่องเติมอากาศไดทั้งอัตโนมัติ
และ ปรับตั้งเองผานแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
รวมทั้งมีไซเรนแจงเตือนความปลอดภัย

ตด
ิ ตามการเจรญ
ิ เตบ
ิ โตของกง
ุ
• เปรียบเทียบการอัตราการเจริญเติบโตของกุง
ในฟารมกับรอบการเลี้ยงกอนหนา
และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุง
กับคามาตรฐาน และประเมินการโตของกุง
แตละบอ ดวยความสามารถของ AI Prediction

การเจรญิเตบิโต
40

กรมั

30

กรมั

20

กรมั

ไซสกงุทบ่ีนัทกึได
ไซสท่ี AI ประเมนิ
คามาตรฐาน

10
กรมั
วนั:1

วนั:60

วนั:120

หนึ่งเครื่องสามารถควบคุมไดถึงสี่บอ

120
80
Status

ON

OK

OFF

BACK

MENU

ควบคม
ุ ทก
ุ อยา
 งดว
 ยพลง
ั ของ IoT
• แอปพลิเคชั่นรองรับระบบ Android และ iOS
• แอปพลิเคชั่นและระบบที่มากความสามารถ
ซึ่งพัฒนาและเพิ่มฟทเจอรใหมๆ
อยางตอเนื่อง และอัพเดทฟรีตลอดการใชงาน
• เชื่อมตออินเตอรเน็ตผานเครือขายโทรศัพท
• ติดตั้งงาย ไมซับซอน
• เชื่อมตออุปกรณตางๆ เพื่อควบคุมการทํางาน
ผานแอปพลิเคชั่น เชน มอเตอร, ปม, ไฟ

วิเคราะหอัตราการใหอาหาร
• บันทึก และ ประมวลขอมูลการใหอาหาร
ติดตามคา FCR วิเคราะหการกินอาหารของกุง
และคาอื่นๆ

อป
ุ กรณเสรม
ิ
เพิ่มขีดความสามารถใหกับเครื่อง
ควบคุมไฮโดรนีโอดวยอุปกรณเสริม
เชน เซ็นเซอรวัดคา pH, เซ็นเซอร
วัดกระแสไฟฟา และเซ็นเซอร
วัดปริมาณอาหาร

ใหบริการลูกคาทั่วไทย ตั้งแตป 2018

