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Năng lực của chúng tôi

▪ Trạm quan trắc giám sát liên tục và truyền số liệu thời

gian thực: Chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn bộ

thiết kế hệ thống, cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp

đặt, vận hành và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm đo.

▪ Hệ thống và dịch vụ khảo sát bằng ROV, AUV, và ASV.

▪ Giải pháp cho các dự án giám sát môi trường hải văn,

nghiên cứu đa dạng sinh thái biển, đầu tư và vận hành

các dự án điện gió, các dự án nuôi trồng trên biển,…

▪ Giải pháp số liệu: giám sát thời gian thực, theo dõi

trực tuyến, truyền – nhận dữ liệu trực tuyến, cảnh báo

khẩn cấp cho nhà điều hành, phần mềm thống kê và

kiểm soát.

▪ Dịch vụ thiết kế kỹ thuật, tích hợp và chuyển giao hệ

thống.

Về chúng tôi

▪ Reecotech là một tập thể bao gồm các chuyên gia, kỹ

sư và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, có đam

mê và nhiệt huyết trong công tác chuyển giao ứng

dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nuôi trồng

và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi có chuyên môn từ các

ngành nghề khác nhau như: Kỹ thuật môi trường, Vật

lý, Hải dương học và Thủy văn,... Tất cả các thành viên

trong công ty cộng tác chặt chẽ với nhau nhằm mang

các dịch vụ kỹ thuật, các sản phẩm tích hợp và giải

pháp công nghệ tốt nhất đến quý khách hàng.

Dữ liệu tin cậy, quyết định đúng đắn

▪ Kết quả đo đạc chính xác và tin cậy giúp các nhà quản lý,

điều hành đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời trong

công tác đánh giá tác động và ảnh hưởng của môi trường

để chuẩn bị trước các phương án/mô hình vận hành và dự

báo hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các

công tác, dự án xa bờ. Chúng tôi cung cấp các nền tảng đo

đạc Met-Ocean do người dùng định nghĩa, từ đó cung cấp

được các giải pháp/hệ thống quan trắc thông minh, linh

hoạt và tiết kiệm chi phí.

▪ Từ công tác thiết kế và triển khai các hệ thống đo đạc, thu

thập dữ liệu ven biển ở quy mô lớn đến các dịch vụ kỹ

thuật mang tính đặc thù của từng địa phương, hay xây

dựng và hỗ trợ các dự án riêng lẻ, chúng tôi đều bàn thảo

chi tiết với quý khách hàng trên cơ sở thực hiện các khảo

sát cặn kẽ, để có thể cung cấp đến quý khách hàng các giải

pháp toàn diện nhất có thể.
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Nhà cung cấp giải pháp toàn diện về quan trắc thủy hải văn và môi trường

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Reeco là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp trang thiết bị và
dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực hải dương học, robot ngầm, quan trắc thủy hải văn và môi trường,… cũng như
cung cấp các hệ thống phục vụ nghiên cứu & cải tiến trong lĩnh vực khoa học vật liệu mới. Chúng tôi cung cấp
sản phẩm và giải pháp chất lượng cao tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.


