BÁO GIÁ NHÀ THÔNG MINH BROADLINK - LUMI - SMARTHOME
HÌNH ẢNH

MÃ HÀNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SL

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

NHÀ THÔNG MINH BROADLINK
Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink RM-Pro

RM-PRO

- Tích hợp sóng hồng ngoại 360 độ để điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà như TV, điều
hòa, đầu đĩa...
- Tích hợp sóng radio để điều khiển các công tắc, ổ cắm phạm vi đến 50m xuyên tường xuyên
vật cản
- Kết nối internet thông qua wifi cho phép điều khiển tại nhà hoặc từ xa thông qua
SmartPhone, Tablet
- Thiết lập được các kịch bản thông minh như hẹn giờ, các ngữ cảnh bật tắt và quản lý đồng
thời nhiều thiết bị
- Cài đặt đơn giản trực tiếp trên SmartPhone, Tablet
- Điệp áp sử dụng 5V, có sẵn adapter kèm theo
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Công tắc cảm ứng Broadlink 1 nút TC2-1US

TC2-1US

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Màu sắc: trắng.
Kiểu dáng: Hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường

Công tắc cảm ứng Broadlink 2 nút TC2-1US

TC2-2US

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Màu sắc: trắng.
Kiểu dáng: Hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường

Công tắc cảm ứng Broadlink 3 nút TC2-1US

TC2-3US

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Màu sắc: trắng.
Kiểu dáng: Hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường

Bộ báo động thông minh Alarm Kit Broadlink S1
Bao gồm:

Broadlink S1

HÌNH ẢNH

- Bộ xử lý trung tâm cắm vào ổ cắm điện có khả năng kết nối wifi
- Cảm biến chuyển động hồng ngoại tần số 433Hz phát hiện tín hiệu chuyển động và gửi về bộ
xử lý
- Cảm biến mở cửa phát hiện việc tách mở cánh cửa và gửi tín hiệu về bộ xử lý
- Remote điều khiển từ xa để tắt mở báo động
Chức năng:
Các đầu dò, cửa từ phát hiện tín hiệu và gửi về bộ xử lý, thông qua đó gửi tín hiệu cảnh báo
tới điện thoại hoặc kết hợp với bộ RM-PRO thực hiện bật hoặc tắt các thiết bị khác trong hệ
thống nhà thông minh tùy theo người dùng cài đặt.
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LM-HC

Bộ điều khiển trung tâm Zigbee 2.4Ghz Lumi LM-HC
- Quản lý toàn bộ thiết bị trong hệ thống
- Khả năng mở rộng tới tối đa 16,536 thiết bị
- Kết nối internet cho phép điều khiển từ xa qua smartphone, tablet
- Nguồn 5VDC – 1A qua cổng MicroUSB
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3,800,000

3,800,000

LM-LC

Bộ điều khiển nhánh Zigbee 2.4Ghz Lumi LM-LC
- Mở rộng mạng điều khiển không dây Zigbee cho nhà nhiều tầng để tăng chất lượng
thu phát tín hiệu
- Nguồn 5VDC – 1A qua cổng MicroUSB
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LM-S1Z

Công tắc chạm cảm ứng Lumi 1 nút LM-S1Z
- Điều khiển bật tắt 1 hệ đèn hoặc thiết bị điện
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm, có thể thiết lập công tắc đảo chiều
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1,230,000

1,230,000

LM-S2Z

Công tắc chạm cảm ứng Lumi 2 nút LM-S2Z
- Điều khiển bật tắt 2 hệ đèn hoặc thiết bị điện
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm, có thể thiết lập công tắc đảo chiều
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1,270,000

1,270,000

LM-S3Z

Công tắc chạm cảm ứng Lumi 3 nút LM-S3Z
- Điều khiển bật tắt 3 hệ đèn hoặc thiết bị điện
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm, có thể thiết lập công tắc đảo chiều
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1,310,000

1,310,000

LM-S4Z

Công tắc chạm cảm ứng Lumi 4 nút LM-S4Z
- Điều khiển bật tắt 4 hệ đèn hoặc thiết bị điện
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm, có thể thiết lập công tắc đảo chiều
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1,350,000

1,350,000

LM-DZ

Công tắc chiết áp chạm cảm ứng Lumi cho đèn LM-DZ
- Điều khiển tăng giảm độ sáng của 1 hệ đèn
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm
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1,230,000

1,230,000

LM-FZ

Công tắc chiết áp chạm cảm ứng Lumi cho quạt LM-FZ
- Điều khiển tăng giảm tốc độ quạt trần
- Điện áp 220V-10A
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm
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1,230,000

1,230,000

LM-HPZ

Công tắc chạm cảm ứng Lumi công suất cao LM-HPZ
- Điều khiển bình nước nóng, điều hòa…
- Điều khiển bật tắt 1 thiết bị với dòng tải 17A
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm
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1,350,000

1,350,000

LM-CZ

Công tắc chạm cảm ứng Lumi điều khiển rèm mành LM-CZ
- Điều khiển rèm cửa trái / phải / dừng
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng, hình vuông và chữ nhật
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm

1

1,310,000

1,310,000

LM-SK2

Ổ cắm đa năng 2 chấu Lumi LM-SK2
- Điện áp 220V-16A
- Tương thích với tất cả các loại phích cắm
- Chống mở và có nối đất
- Mặt kính cường lực, màu trắng

1

450,000

450,000

LM-ITV

Zắc cắm TV, hạt mạng Lumi LM-ITV
- Mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng

1

450,000

450,000

1

1,650,000

1,650,000

Công tắc chạm cảm ứng vành nhôm nguyên khối LM-BOLD
- Vành nhôm nguyên khối sang trọng, có loại 1-2-3-4 nút
LM-BOLD
- Điện áp 220V-10A
(Khung nhôm) - Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Hình vuông, mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm, có thể thiết lập công tắc đảo chiều

LM-GOLD
(Mạ vàng)
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Công tắc chạm cảm ứng vành nguyên khối mạ vàng LM-GOLD
- Vành nhôm nguyên khối sang trọng, có loại 1-2-3-4 nút
- Điện áp 220V-10A
- Có đèn báo trạng thái đóng mở thiết bị
- Hình vuông, mặt kính cường lực tùy chọn màu đen hoặc trắng
- Có kết nối Zigbee với bộ trung tâm, có thể thiết lập công tắc đảo chiều
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NHÀ THÔNG MINH BKAV SMARTHOME - CAO CẤP
Ổ cắm thông minh SmartHome SH-PPZW

SH-PPZW

Tính năng điều khiển từ xa qua Wi-Fi sẽ giúp điều khiển các thiết bị kết nối với Ổ cắm thông
minh từ bất cứ đâu qua các thiết bị di động hỗ trợ kết nối Wi-Fi hoặc ZigBee ngay cả khi bạn
không ở nhà. Sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung kết hợp với thiết kế mặt kính chống xước
Gorilla glass, vỏ nhựa ABS, thiết bị sẽ làm cho căn nhà trở nên sang trọng và hiện đại. Ổ cắm
thông minh SH – PPZW dùng để điều khiển các thiết bị trong nhà như: Đèn ngủ, Quạt, Tivi, …
Điện áp hoạt động: 100-240V; 50/60Hz
Công suất tải: Đèn sợi đốt - tối đa 1000W / Đèn huỳnh quang - tối đa 350W
Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz. Hỗ trợ các tốc độ truyền nhận dữ liệu WLAN: 11, 54, 64
Mbps.
Tần số ZigBee: 2.4GHz
Nhiệt độ hoạt động: 60ºC max
Kích thước (D x R x C): 55 x 31 x 105 mm
Bảo hành: 12 tháng
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35,000,000

35,000,000

Công tắc cảm ứng SmartHome SH-CTxRZW

SH-CTxRZW

Sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, đặc biệt kết hợp với khả năng hỗ trợ điều khiển qua
Wi-Fi hoặc ZigBee, công tắc SH-CTxRZW có thể nhận lệnh từ các giao diện điều khiển trên các
thiết bị như điện thoại, máy tính bảng cài phần mềm điều khiển. Bạn hoàn toàn có thể bật, tắt
hay hẹn giờ hoạt động cho thiết bị từ bất cứ nơi đâu. Công tắc cảm ứng SH-CTxRZW phù hợp
để có thể điều khiển các thiết bị trong nhà như: Đèn ngủ, quạt, tivi, rèm mành…
Lắp đặt đơn giản, không thay đổi hạ tầng điện hiện có: Công tắc được lắp vào vị trí của đế âm
công tắc cơ cần thay thế, sử dụng đế âm theo chuẩn hình vuông hoặc chữ nhật, không phải đi
thêm dây điện.
Điện áp hoạt động: 100-240V; 50/60Hz
Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz. Hỗ trợ các tốc độ truyền nhận dữ liệu WLAN: 11, 54, 64
Mbps.
Tần số ZigBee: 2.4GHz
Nhiệt độ hoạt động: 60ºC max
Công suất tải: 5A max/1 kênh
Kích thước (D x R x C): 97 x 93 x 43 mm
Khối lượng: 240 gram
Bảo hành: 12 tháng

Bảng điều khiển trung tâm SmartHome SH-CC6W

SH-CC6W

Công nghệ hỗ trợ kết nối không dây Wi-Fi và điều khiển qua các thiết bị di động hỗ trợ kết nối
Wi-Fi hoặc ZigBee sẽ giúp điều khiển các thiết bị kết nối với bảng điều khiển trung tâm từ bất
cứ đâu ngay cả khi bạn không ở nhà.Với công nghệ cảm ứng điện dung và thiết kế mặt kính
chống xước Gorilla Glass, vỏ nhôm nguyên khối, màn hình hiển thị LCD, thiết bị sẽ làm cho căn
nhà trở nên hiện đại, sang trọng. Sản phẩm phù hợp để có thể điều khiển các thiết bị trong
nhà như: các cụm đèn, quạt, bình nóng lạnh, bể cá, tivi…
Điện áp: 100 - 240V; 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động: 60ºC max
Công suất các kênh đầu ra: 4 kênh bật/ tắt hỗ trợ 220VAC 15A max - 2 kênh thay đổi công suất
hỗ trợ 220VAC 5A max
Kích thước Hộp điều khiển công suất (D x R x C): 140 x 90 x 55 mm
Khối lượng Hộp điều khiển công suất: 420 gram
Kích thước Mặt điều khiển cảm ứng (D x R x C): 180 x 120 x 8,6 mm
Khối lượng Mặt điều khiển cảm ứng: 290 gram
Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz. Hỗ trợ các tốc độ truyền nhận dữ liệu WLAN: 11, 54, 64
Mbps.
Bảo hành: 12 tháng
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