
KHU CĂN HỘ, BIỆT THỰ 
THÔNG MINH
ĐẲNG CẤP SỐNG CHÂU ÂU CHO NGƯỜI VIỆT



PHONG CÁCH SỐNG HIỆN ĐẠI 
CHUẨN CHÂU ÂU

Từ lâu, Châu Âu luôn là một chuẩn mực của kinh tế, văn hóa
và phong cách sống thượng lưu trên toàn cầu, nói đến Châu
Âu chúng ta không chỉ nói về một lục địa với bề dầy văn hóa
cùng nền kinh tế hung mạnh mà còn là nơi định hình các
phong cách sống hiện đại, cân bằng giữa công việc – cuộc
sống, giữa gia đình và trải nghiệm cá nhân. Chính vì vậy, rất
nhiều giải pháp công nghệ, phát minh mới được hoàn thiện
nhằm phục vụ nhu cầu này.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Việt Nam chúng ta chứng kiến một
giai đoạn phát triển kinh tế thần kỳ, đô thị hóa và thu nhập
người dân ngày càng tăng, nhu cầu sở hửu bất động sản đặc
biệt là căn hộ cao cấp, biệt thự không ngừng tăng nhanh. Tuy
nhiên, hàng trăm dự án khác nhau mọc lên, làm sự cạnh tranh
ngày càng gay gắt, vì thế, trong Đề án này, chúng tôi mong
muốn mang lại cho Quý Chủ Đầu Tư cùng Quý Đối tác một
giải pháp mới, vừa mang đầy đủ điểm mạnh của công nghệ và
phong cách Châu Âu và vừa thu hút được nhiều Đối tượng
khách hàng cao cấp lựa chọn sống tại khu căn hộ, khu biệt thự
hiện đại, tiện nghi và thông minh của bạn.



1. Giải pháp tổng thể

2. Hệ thống nhà thông minh cho biệt thự

3. Phong cách sống hiện đại cho cư dân thông minh

4. Lợi thế của Chủ đầu tư khi triển khai

NỘI DUNG CHÍNH



Một khu biệt thự cao cấp giống như một “thành phố thu nhỏ”, việc đảm bảo an ninh an toàn và

cung cấp các tiện ích là điều tiên quyết. Trong đề án này, chúng tôi xin trình bày cho bạn các giải

pháp, nền tảng, thiết bị theo từng tính năng, khía cạnh đồng thời quy nạp và phối hợp chúng với

nhau tạo thành một giải pháp hoàn thiện. Bao gồm:

• Giải pháp an ninh toàn diện

• Giải pháp giám sát và phân tích hình ảnh thông minh

• Giải pháp kiểm soát ra vào và quản lý phương tiện cho khu biệt thự

• Giải pháp năng lượng thông minh, sạc ô tô, điều phối điện năng

• Giải pháp trạm thời tiết và dữ liệu thời tiết

• Giải pháp nhà thông minh & an toàn EU cho từng biệt thự

• Nền tảng “Smart city cho dân cư và ban quản lý

• Và một số giải pháp khác

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ



Chiếu sáng

Chăm sóc cảnh
quan

An ninh an toàn

Kiểm soát ra vào

Nhận diện
khuôn mặt

Quản lý năng
lượng thông

minh

Smart Home Quản lý tòa nhà

Trạm sạc ô tô
điện công cộng

Hỗ trợ khẩn cấp

Giải pháp tổng thể



3 LỚP AN NINH CHẶT CHẼ 
CHO KHU CĂN HỘ CAO CẤP



AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT

Chắc chắn là như vậy, khi bạn sống trong một khu dân cư cao cấp điều đầu tiên bạn cần
đó chính là sự an toàn cho bạn và gia đình, xây dựng giải pháp Khu đô thị thông minh,
Eurostellar chúng tôi luôn tập trung vào đảm bảo an ninh an toàn cho toàn bộ khu và cả cư
dân sống trong đó. Giải pháp chúng tôi chia thành 3 lớp:

1. Lớp bảo vệ bên ngoài, kiểm soát ra vào, nhận diện người và phương tiện cũng như
cảnh giác từ xa kẻ gian, kẻ mang hung khí, người có biểu hiện sốt cao.

2. Lớp bảo vệ bên trong cho cư dân và từng căn hộ, được trang bị hệ thống cảnh báo,
cảm biến tiên tiến, cùng camera giám sát tại các khu vực bên ngoài và quyền truy cập
cá nhân riêng tư giúp cư dân luôn được bảo vệ 24/24. Khi có sự cố, hệ thống cảnh báo
khẩn cấp của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cắt cử bảo vệ hoặc nhân viên y tế đến ứng cứu.

3. Lớp giám sát và quản lý an ninh tập trung, nơi các chuyên viên vận hành chuyên
nghiệp được đào tạo và giám sát hoạt động an toàn an ninh toàn bộ khu vực. Đồng
thời tích hợp với các đơn vị an ninh chuyên nghiệp bên ngoài thành một giải pháp an
ninh trọn vẹn,khép kín.



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT AI

Giải pháp nhận dạng khuôn mặt nhanh nhất

được sản xuất tại Đức, MODIVISION là sự kết

hợp của Máy ảnh 3D và Công nghệ AI với

chất lượng cao và thiết kế vượt thời gian.

MODI đang cung cấp cấp độ tiếp theo của hệ

thống kiểm soát truy cập và không cảm ứng,

vốn hợp thời trong tình hình bùng phát này.

MODIVISION cung cấp các giải pháp khác

nhau cho văn phòng, tòa nhà, trường học.

bệnh viện, trung tâm mua sắm, sân bay và tất

nhiên là các khu công nghiệp.

GIẢI PHÁP FACEID NHANH NHẤT THẾ GIỚI



▪ Hệ thống nhận dạng và xác minh MODI điều chỉnh vị trí

của camera theo chiều cao của hành khách, phát hiện và

xác định khuôn mặt người và giống như kiểm tra chúng

với người từ cơ sở dữ liệu để xác minh.

▪ Đối với lối ra vào dành cho người dân, hệ thống nhận

diện khuôn mặt sẽ lý tưởng cho giải pháp này, tại các

tripod (Cổng xoay), ban quản lý trang bị các thiết bị nhận

diện khuôn mặt, MODIVISION (CHLB.Đức)

▪ Quá trình đăng ký có thể được thực hiện thông qua phần

mềm MODI Vision để đăng ký người dùng nhanh chóng

và an toàn. Công nghệ này hiện đang hoạt động tại hơn

20 quốc gia trên toàn thế giới.

Nhận diện khuôn mặt ra vào không cần thẻ !

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT AI



Bên cạnh tính năng nhận diện bằng khuôn măt, Hệ thống của chúng tôi còn tích

hợp camera ảnh nhiệt giúp đo thân nhiệt tự động cho người dân, đồng thời

cảnh báo nếu có công nhân sốt cao. Nhiệt độ và dữ liệu này sẽ được gán kèm

với Nhận diện ID của người dân trong khu biệt thự. Phục vụ cho quá trình xuất

báo cáo và truy vết lây nhiễm.

Hệ thống cũng sẽ dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến của CHLB.

Đức, phân tích khuôn mặt và yêu cầu đeo khẩu trang đúng quy cách cho

người dân. Rửa tay tự động không tiếp xúc và đo oxy tự động trên máy. Phòng

ngừa người có biểu hiện sốt cao, khai báo y tế bằng khuôn mặt khi ra vào dành

cho khách vãn lai.

Hỗ trợ lên đến 20000 FaceID/User, 1 000 000 sự kiện và quản lý đồng thời

32 địa điểm trên cùng một nền tảng.

Sản phẩm này được sản xuất hoàn thiện tại CHLB. Đức bởi MODIVISION.

KHAI BÁO DỮ LIỆU Y TẾ, 
ĐO THÂN NHIỆT



▪ Bộ camera 3D nhận diện khuôn mặt

▪ Camera ảnh nhiệt đo thân nhiệt

▪ Đèn cảnh báo

▪ Thiết bị đếm người

▪ Màn hình hiển thị

▪ Hệ thống Audio giao tiếp hai chiều và thông báo

▪ Hệ thống kiểm soát ra vào NFC/RFID

▪ Hệ thống so sánh khuôn mặt Bio-metric FaceID Matching

▪ Thiết bị kiểm tra đeo khẩu trang tích hợp

▪ Máy xịt rửa tay tự động

▪ Giao diện tương tác, nút điều khiển và các phụ kiện khác

▪ Bình chứa 5L dung dịch rửa tay.

CẤU TẠO MODI HEALTH STATION



QUY TRÌNH KHAI BÁO Y TẾ TỰ ĐỘNG 



CAMERA ẢNH NHIỆT

ĐO THÂN NHIỆT, PHÁT HIỆN SỐT CAO, 

PHÒNG CHỐNG COVID-19

ĐỘ CHÍNH XÁC 0.2oC CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG

SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU

WORKSWELL MEDICAS
Giải pháp camera ảnh nhiệt cho dịch COVID



Workswell MEDICAS là một camera ảnh nhiệt

kép dùng để đo thân nhiệt, phát hiện sốt cao ở

người với màn hình có độ phân giải 640×512 px, độ

nhạy 0,03 °C , độ sai số ±0.2 °C.

MEDICAS tự động quét và phân tích thân nhiệt liên

tục (real-time continuous calibration) bằng cách sử

dụng Workswell BB90 black body làm nguồn bức xạ

để đạt được độ chính xác và ổn định nhiệt tốt nhất.

Workswell MEDICAS hoạt động với ba mức: nhiệt độ

bình thường, nhiệt độ cao và nhiệt độ sốt cao. Sản

phẩm sản xuất tại Cộng hòa Czech, Châu Âu và

được phép lưu hành toàn cầu và đạt các tiêu chuẩn

an toàn và chất lượng như: IEC,CE, ISO, TUV tuân

theo các hướng dẫn của WHO và FDA.

Không tiếp xúc

80 cm - 11 m
Nhiều đối tượng cùng lúc

Camera kép

Ảnh nhiệt

Full HD

Độ phân giải cao

640 x 512 px

327 680 points

Chính xác

± 0.2 °C

± 0.36 °F

CHÍNH XÁC – TỰ ĐỘNG – KHÔNG TIẾP XÚC

Tích hợp báo động

Đèn LED tín hiệu

Còi báo động

Đo thân nhiệt tự động

Trực tiếp
Liên tục không dừng

WORKSWELL MEDICAS
Giải pháp camera ảnh nhiệt cho dịch COVID



GIẢI PHÁP AN NINH CAO CẤP 
JABLOTRON CHÂU ÂU
LÁ CHẮN THÉP CHO BIỆT THỰ



Chưacóhệthốngan ninh TrangbịHệthốngan ninh

• Thường xuyên lo lắng, bất an.

• Dễ dàng bị đột nhập, trộm cướp

• Nguy cơ cháy nổ, ngập nước hiện hữu

• Ảnh hưởng đến tinh thần,sức khỏe và tính mạng.

• Nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

• Thường xuyên quên tắt điện, tắt bếp

• Rủi ro an ninh cao.

• Khi bị trộm cướp hay cháy nổ, phải chịu thiệt hại lớn về

tài sản, dù có tìm lại được hay bắt được cũng mất nhiều

công sức và vẫn có thiệt hại không nhỏ.

• Tâm lý hoang mang ảnh hưởng không nhỏ đến giả đình.

• Tính mạng là quan trọng nhất.

• An tâm khi ra khỏi nhà và khi ngủ

• Bảo vệ bạn trong mọi trường hợp

• Cảnh báo sự cố ngay lập tức

• Không cần phải kiểm tra suốt ngày.

• Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thiệt hại.

• Đảm bảo riêng tư cá nhân.

• Sản phẩm EU, đẳng cấp và bền bỉ.

Tích hợp nhiều tiện ích, tiện nghi khác.

• Chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ mà đã bảo vệ tài sản, 

tính mạng gia đình.

• Bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe.

Lí do bạn cần hệ thống an ninh



GIẢI PHÁP AN NINH JABLOTRON

Hệ thống báo động chống trộm là một giải pháp an ninh

thực thụ bao gồm trung tâm điều khiển, các loại cảm biến

và các thiết bị ngoại vi, được lắp đặt cho trong và ngoài biệt

thự giúp BẢO VỆ, PHÁT HIỆN, CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ

NGAY các sự cố như đột nhập, trộm cướp, cháy nổ hoặc

các trường hợp khẩn cấp, mọi lúc mọi nơi.

Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của bạn,

người thân, cơ sở kinh doanh và các khu vực quan

trọng.Sản phẩm được sản xuất bởi Hãng Jablotron, Cộng

hòa Czech, EU với chế độ bảo hành 05 năm toàn cầu.



ĐƠN GIẢN, GIẢI PHÁP CHO MỌI NHÀ

Điều khiển trực quan 2 nút

nhấn

Cài đặt từ xaSử dụng trên các thiết bị

thông minh



7 lý do chọn hệ thống Jablotron!
Sản phẩm sản xuất tại Cộng hòa Czech (EU) thực thụ, Tuổi thọ trên 10 năm. Bảo hành lên đến 5 năm. Đi

kèm dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp huấn luyện bởi chuyên gia Châu Âu. Xứng tầm công trình của bạn.

Đáng tin cậy, được kiểm tra 100% trước khi xuất xưởng, ứng dụng từ 2 công nghệ trên cùng một thiết bị,

giúp giảm tối đa báo động giả.

Đáp ứng mọi nhu cầu an ninh của người dùng, chống đột nhập, báo khẩn cấp, báo cháy, khí độc, khí gas,

bảo vệ tài sản, kiểm soát ra vào, camera giám sát, điện thông minh và hơn thế nữa

Dễ dàng sử dụng, điều khiển trực quan, phù hợp mọi đối tượng khách hàng. Phần mềm được Việt hóa, giao

diện thân thiện có gọi điện bằng tiếng Việt. Quản lý nhiều hệ thống trên cùng ứng dụng.

Hoạt động trong mọi trường hợp: mất điện, cắt dây, mất internet. Lưu trữ Jablotron CLOUD, không cần ổ

cứng, cảnh báo khi có kẻ gian đập phá thiết bị.

Nguyên lý kết nối không dây, có dây tích hợp, sử dụng công nghệ TCP/IP.Dễ dàng kết nối, mở rộng phù hợp

cho cả công trình đang xây hay cải tạo. Hệ thống không dây tốt nhất thị trường.

Xử lý sự cố kỹ thuật từ xa, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo riêng tư.

Bảo mật dữ liệu tiêu chuẩn EU-GDPR, Đạt Security Grade II Class II.

1
2
3
4
5
6
7



GIẢI PHÁP TRỌN VẸN CHO BIỆT THỰ

▪ Hệ thống hàng rào cản quang

▪ Hệ thống báo động chống trộm

▪ Cảnh báo cháy, khói, ngập, khí độc

▪ Cảnh báo khẩn cấp

▪ Camera giám sát tích hợp

▪ Kiểm soát ra vào tích hợp

▪ Định vị và bảo vệ ô tô tích hợp

▪ Các tính năng điện thông minh

▪ Và một số giải pháp khác



Chống đập phá

tác động

Bảo vệ toàn diện

bên trong
Bảo vệ lớp cửa,

lối ra vào

Bảo vệ môi

trường sống
Bảo vệ khuôn viên

và bên ngoài

Hệ thống bảo vệ 5 lớp

LỰA CHỌN THIẾT BỊ CẢM BIẾN



BẢO VỆ KHUÔN VIÊN 
NGOÀI TRỜI



Điều khiển cổng tự động

Camera quan sát ngoài
trời

Kiểm soát cửa ra vào

Thiết bị định vi và báo động cho ô
tô, đồng thời tự động mở cửa khi ô

tô về gần đến nhà hoặc nhá đèn pha

Đèn hiệu cảnh báo khi có báo động

KHU VỰC KHUÔN VIÊN NGOÀI TRỜI

Cảm biến
chuyển động

hồng ngoại

Cảnh báo sớm giúp bạn luôn có tâm
lý chuẩn bị và đồng thời cảnh gác

cho kẻ gian chạy ra xa.



CẢNH BÁO SỚM SỰ CỐ

Kín cổng, cao tường chưa bao giờ là giải pháp chống

trộm hiệu quả, có thể kẻ gian sẽ mất một ít công sức

để leo trèo vào nhà nhưng sau đó chúng được che

chắn bởi chính tường rào này của gia đình bạn.

Việc xây dựng hàng rào và cổng quá cao, quá bí bách

dẫn đến mất đi độ sang trọng của ngôi nhà. Thay vào

đó, hãy sử dụng những giải pháp an ninh thực thụ.

Sử dụng các barrier rào cản quang để tránh tình trạng

đột nhập qua hàng rào của kẻ trộm.

Lắp đặt các cảm biến hồng ngoại ngoài trời giúp cảnh

báo ngay khi có bất kỳ ai đó đi vào sân vườn hay tiếp

cận gần nhà.



BẢO VỆ CỬA RA VÀO, CỬA SỔ
78% kẻ gian đột nhập thông qua cửa sổ. Vì vậy việc trang bị

thiết bị cảm biến cho cửa sổ và cửa ra vào tầng trệt lẫn khu vực

tầng 1 (Nơi kẻ gian dễ leo trèo và xâm nhập) là quan trọng.

Cảm biến từ cửa, cửa sổ

▪ Báo động khi cửa mở

▪ Báo trạng thái hiện tại

▪ Sử dụng pin lên đến 2 năm.

▪ Cảnh báo khi kẻ gian đập phá thiết bị

Cảm biến vỡ kính

▪ Phạm vi hoạt động: 5 – 9m trong nhà

▪ Cảm biến âm thanh vỡ kính và chênh lệch áp suất

▪ Hạn chế báo động giả

Các cảm biến luôn được theo dõi bởi bộ trung tâm và bạn luôn

biết được tình trạng thiết bị, pin sóng và trạng thái.

Cảm biến không dây và có dây tiện lợi.



CAMERA ĐA NĂNG 

▪ Quan sát 24/24

▪ Xem lại lên đến 7 ngày

▪ Ứng dụng MyJABLOTRON

▪ Tự động gửi clip khi có sự cố

▪ Lưu trữ trực tuyến trên Jablotron CLOUD

▪ Tích hợp như một chuông cửa màn hình

▪ Báo cáo bằng hình ảnh theo yêu cầu.

Jablotron camera JI-111C tự động gửi

clip cảnh báo khi có báo động

Bạn cũng có thể tích hợp nút chuông cửa

Jablotron khi nhấn nút, camera sẽ tự động

gửi đoạn clip 60 giây đến bạn đồng thời hệ

thống sẽ gọi báo bạn đang có khách thăm.

Camera cũng sẽ tự động gửi clip khi con bạn

đã về nhà hoặc gửi clip tưới vườn tự động khi

bạn đi vắng nhiều ngày.



MỞ CỔNG GARAGE TỰ ĐỘNG
Giải pháp gara thông minh cho xe hơi

Trang bị thiết bị định vị và báo động không

chỉ cho ngôi nhà mà còn cho xe của bạn.

Khi bạn về gần đến nhà, chỉ cần nhá đèn

xe tính hiệu sẽ tự động gửi lệnh mở cổng.

Bạn không cần xuống xe, không cần

remote hay mở điện thoại. Không cần sợ bị

tấn công lúc trời tối, nắng nóng khi ban

ngày và đặc biệt là ướt nhem hay nhờ

thêm người thân mở cửa. Tất cả tự động,

đơn giản và an toàn.

Đồng thời, camera tại cửa sẽ gửi đoạn clip

đến cho chủ nhà hoặc người thân của bạn.



KHU VỰC BÊN TRONG NHÀ



Cảm biến
chuyển động

ngoài trời

Camera quan
sát trong nhà

cho phòng

khách

Hồng ngoại cầu
thang

Báo động, 
chống trộm

và định vị

cho xe ô tô.

Cảm biến từ cửa
sổ và vỡ kính

Hồng ngoại, báo cháy
cho phòng khách

Cảm biến từ cửa
chống đột nhập

Cảm biến từ cửa
sổ trong phòng

tắm

Cảm biến cho két sắt
an toàn

Nút nhấn khẩn cấp
khi có sự cố

Chuông báo
động ngoài

trời

Nút nhấn khẩn cấp trong phòng
tắm khi té ngã

Cảm biến cháy, khói
trong phòng làm

việc Kiểm soát ra
vào

Cảm biến cháy, 
khói, báo ngập và rò

rỉ khí gas

Nút nhấn khẩn cấp phòng ngủ con gái

Cảm biến
chuyển động

Barrier phòng
té ngã hồ bơi

Cảm biến từ cửa sổ và vỡ
kính

Kiểm soát ra
vào



Cảm biến chuyển động hồng ngoại cao cấp, với

14 chùm tia hồng ngoại dày đặc, góc quét 90°-

360°, bán kính lên đến 12m. Công nghệ hồng

ngoại cùng khả năng tầm nhiệt và thuật toán

thông minh giúp phát hiện kẻ gian đột nhập, hạn

chế báo động giả do thú cưng, rèm cửa, cây

cảnh trong nhà nhờ vào 3 công nghệ cảm biến

xác nhận.

Có thể tích hợp camera IP đồng bộ, ngoài chức

năng record bình thường, camera sẽ tự động

gửi đến chủ nhà đoạn clip sự kiện dài 60s quay

lại sự cố.

PHÒNG KHÁCH VÀ KHU SINH HOẠT



Chắc chắn rằng, hiện nay chúng ta không

để quá nhiều tiền măt hay vàng bạc quý giá

ở nhà, tuy nhiên một số sản phẩm, vật

phẩm quý giá như tranh ảnh, bình cổ hoặc

két sắt cũng sẽ là “mồi thơm” cho kẻ gian.

Sử dụng các cảm biến chuyển động hồng

ngoại, cảm biến chấn động phát hiện cạy

phá, dịch chuyển sẽ giúp bạn bảo vệ được

tài sản quý giá.

Đồng thời, tích hợp các cảm biến nhiệt độ

để kiểm soát nhiệt độ hầm rượu hay cảm

biến vỡ kính cảnh báo khi có kẻ gian đập tủ

tích cũng là biện pháp hữu hiệu.

BẢO VỆ TÀI SẢN QUÝ GIÁ TRONG NHÀ 



LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÀ 

KHÔNG BẬN TÂM Trong phòng làm việc, Jablotron có thể bố trí

các cảm biến chuyển động, tự động bật sáng

đèn khi có người vào. Cảm biến nhiệt độ cũng

tự động bật máy lạnh khi thời tiết nóng.

Khi muốn tập trung, người dùng có thể chọn

chế độ “Làm việc” trên smartphone hoặc bàn

phím hay ra lệnh bằng giọng nói.

Ngay lập tức hệ thống báo động vòng ngoài

như cổng, rào, sân cửa sẽ được bật. Các thiết

bị điện không được dùng sẽ tự tắt và bạn chỉ

cần tập trung làm việc.

Trường hợp có ai đó đến nhà bấm chuông cửa,

camera sẽ tự động gửi clip cho bạn.



o Trang bị bàn phím điều khiển riêng cho gia chủ, khi

có báo động bàn phím cũng sẽ cảnh báo song song.

o Chế độ “chúc ngủ ngon” được tích hợp sẵn trên bàn

phím giúp đóng cửa, tắt đèn, bật báo động chỉ cần

một nút nhấn.

o Cảm biến từ và khóa cửa độc lập sẽ được cài đặt

riêng, từ đó đảm bảo riêng tư và tài sản quý.

o Két sắt cũng được bảo vệ bởi cảm biến xung chấn,

khi có sự cố, chúng sẽ cảnh báo bằng chuông và

gọi cho người hỗ trợ.

o Một điều không thể thiếu là nút nhấn khẩn cấp được

đặt tại đầu giường hoặc trong nhà tắm, khi có bất kỳ

sự cố hay trộm lẻn vào nhà, Gia chủ kích hoạt nút

khẩn cấp. Cửa phòng khóa chặt, đèn bật sáng và

chuông báo động reo to, đồng thời gọi ngay cho

công an để xử lý kịp thời.

BẢO ĐẢM AN NINH PHÒNG NGỦ

Nút nhấn khẩn cấp



PHÒNG NGỪA CHÁY NỔ, NGẬP LỤT

Cảm biến cháy và khóiCảm biến ngập nước

Cảnh báo rò rỉ khí gas

Cảm biến khí độc CO

Jablotron còn bảo vệ bạn khỏi các sự cố như cháy nổ,

ngập nước, rò rỉ khí gas, khí độc và chập điện.

Các cảm biến này được bố trí gần nguồn cháy hoặc ở các

khu vực có nguy cơ. Hoạt động vừa độc lập 24/24 vừa

tích hợp trong hệ thống với đầy đủ các biện pháp cảnh

báo. Tích hợp khóa gas, khóa nước hay ngắt điện tự động

cũng là một ứng dụng hay.



NÚT NHẤN KHẨN CẤP CHO NGƯỜI GIÀ

Người lớn tuổi thường xuyên ở nhà một

mình, vì vậy, họ cũng đối mặt với một số

rủi ro về sức khỏe. Bạn sẽ yên tâm hơn

nếu trong phòng WC hay phòng ngủ,

phòng khách trang bị các nút khẩn cấp,

khi cần sự giúp đỡ hoặc té ngã, Ông bà

có thể nhấn nút này ngay lập tức,

Jablotron sẽ gọi điện cho người thân

hoặc gửi clip về sự cố cho bạn.

Ngoài ra ông bà có thể sử dụng vòng

đeo tay có nút nhấn khẩn cấp tương tự

như các thiết bị gọi y tá chuyên nghiệp.



BÁO ĐỘNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Báo động khẩn cấp

▪ Lắp đặt dễ dàng

▪ Bề ngoài như công tắc bình thường

▪ Kích hoạt khi có sự cố khẩn cấp

Báo động ngầm khi có uy hiếp

▪ Chuông báo động không reo to

▪ Không kích động,làm hoảng sợ kẻ gian

▪ Tín hiệu khẩn cấp sẽ được gửi ngay tới cho

bảo vệ/công an

Mã an ninh khi bị tấn công



GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH 
LOXONE DÀNH CHO BIỆT THỰ



GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH HIỆN ĐẠI
Nhà thông minh giờ đây không phải là xu hướng mà trở thành một giải pháp thiết yếu trên mỗi

công trình nhà ở đến các công trình lớn như nhà máy, tòa nhà.



BỐ TRÍ NHÀ THÔNG MINH



Đèn UV-C tiêu diệt các

vi khuẩn gây hại mùa dịch

Âm thanh đa vùng

Giải trí đa phương tiện

Điều khiển qua điện thoại, 

giọng nói

Điện thông

minh, Công 

tắc đa điểm

Chiếu sáng

thông minh

An ninh, an toàn

Intercoms. 

CĂN HỘ THÔNG MINH CHO GIA ĐÌNH BẠN!

Điều hòa không khí

đa vùng, thông minh.

Rèm cửa tự động



CÔNG TẮC CẢM ỨNG,
ĐA ĐIỂM, ĐA CHẠM



CÔNG TẮC LOXONE TOUCH PURE

Sản phẩm đầu tiên trong mỗi hệ thống nhà

thông minh phải kế đến đó chính là công

tắc, công tắc của Loxone được thiết kế theo

phong cách Âu, với vẻ ngoài đơn giản mà

sang trọng cùng bề mặt cảm ứng đa năng, 

cảm giác chạm sang trọng.

Công tắc được sản xuất hoàn toàn tại
CHLB. Đức bằng công nghệ in 3D hoàn
toàn không có ốc vít hay keo nối các chi
tiết. Thiết kế nguyên khối giúp công tắc có
độ bền hàng chục năm và phù hợp với các
kiến trúc hiện đại.



Cấu tạo công tắc bao gồm 5 phần, trung tâm

dùng để điều khiển hệ thống chiếu sáng, chọn

các kịch bản và thay đổi các tính năng thông

minh. Hai phần bên trái và bên phải giúp điều

khiển âm thanh, tăng giảm âm lượng, chuyển

bài, đổi nhạc bên trái dùng để đóng mở rèm

cửa, cửa garage và nhiều tính năng khác.

Ngoài ra, Công tắc Loxone còn hỗ trợ chế độ

đa chạm (Multi-tap). 1 chạm dùng để tắt mở

thiết bị điện, đèn, máy bơm, máy lạnh, 2 chạm

chuyển đổi các ngữ cảnh, bật chế độ vắng

nhà, đi làm hay cài đặt các tính năng phức

hợp, 3 chạm tắt toàn bộ hệ thống hoặc bật

thiết bị an ninh hay sẵn sàng cho bạn đi du

lịch hay vắng nhà.

CÔNG TẮC LOXONE TOUCH TREE

Công tắc thông minh đa điểm , đa năng



CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH



▪ Hệ thống chuông cửa màn hình thông minh là hệ

thống giúp những thành viên bên trong căn hộ

giao tiếp với những vị khách đến thăm nhà, các

vị khách có thể bấm chuông để thông báo tới chủ

nhà, khi đó chủ nhà trực tiếp nhìn thấy hình ảnh

của những vị khách và có thể giao tiếp với họ khi

cần.

▪ Với tính năng tuyệt vời này, hệ thống giúp bạn chủ

động hơn trong việc tiếp đón những vị khách tới

thăm đồng thời bạn cũng có thể chủ động từ chối

những vị khách lạ hoặc khách không mời mà tới

tránh những phiền toái không mong muốn.

▪ Hê thống chuông cửa màn hình còn được tích

hợp để mở khóa cửa cổng tự động hay cửa

cuốn từ xa thông qua điện thoại thông minh.

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH



Lối ra vào chính luôn là bộ mặt của cả khu

biệt thự, trang bị hệ thống nhận diện

phương tiện bằng biển số và barrier kiểm

soát, giúp tự động nhận diện và mở cửa

cho ô tô là dân cư trong khu. Đồng thời sẽ

ghi nhận lịch trình ra vào và đảm bảo an

toàn tài sản cho cư dân.

Đối với khách vãng lai, họ sẽ sử dụng

intercom có hình tại cổng ra vào, liên hệ

vào các biệt thự bên trong. Nếu được cấp

quyền, hệ thống sẽ mở cửa và ghi nhận

biển số lại vào dữ liệu và đồng thời cấp

quyền ra tự động cho xe ô tô. Vừa đảm

bảo an ninh vừa đảm bảo riêng tư và tiện

ích cho người dân.

KIỂM SOÁT RA VÀO, AN NINH AN TOÀN



SẠC OTO ĐIỆN,
QUẢN LÍ NĂNG LƯỢNG



TRẠM SẠC Ô TÔ ĐIỆN THÔNG MINH
• Sạc xe điện thông minh & thân thiện với môi trường
Bắt đầu, tạm dừng và đặt dòng sạc qua Miniserver. Điện

tự tạo, giá điện hiện tại và tổng phụ tải của ngôi nhà của
bạn sẽ được xem xét.

• Tận hưởng cái nhìn tổng quan đầy đủ trong Ứng

dụng
Với Loxone, bạn có thể xem bất kỳ lúc nào xe điện của

mình đang sạc. Bắt đầu hoặc tạm dừng quá trình sạc, điều
chỉnh lịch trình và xem dữ liệu sử dụng năng lượng của

bạn.

• Giám sát tổng phụ tải điện của ngôi nhà của bạn
Kết nối đồng hồ đo gia đình của bạn với Miniserver và đảm

bảo bạn quản lý tải điện tổng thể của mình một cách an
toàn và hiệu quả. Khi sạc ô tô điện của bạn, tổng phụ tải

của ngôi nhà của bạn được Miniserver giám sát.

• Dự báo thời tiết theo thời gian thực
Thông tin thời tiết được cập nhật hàng giờ có sẵn để hỗ

trợ bạn lập kế hoạch khi nào là tốt nhất để sạc ô tô của
bạn. Đăng ký một năm cho Dịch vụ thời tiết Loxone được

bao gồm miễn phí trong Bộ khởi động E-Mobility.



HỆ THỐNG SƯỞI 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng

sạch, có thể tái tạo, thân thiện với môi trường

và không có carbon.

Có nhiều ưu điểm: giảm hóa đơn tiền điện,

không phụ thuộc vào năng lượng (trong giới

hạn lưu trữ), bảo vệ môi trường.

Việc lắp đặt kết hợp với thiết bị Victron và tự

động hóa gia đình Loxone, cho phép một căn

hộ tiết kiệm điện bằng việc sử dụng năng

lượng mặt trời lên đến 93% và chuyển hóa

tối đa năng lượng từ tấm pin mặt trời.

Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng năng lượng

và quản lý việc lưu trữ của nó một cách tự

động và tối ưu nhờ Loxone Miniserver.



VẬT LIỆU VÀ LẮP ĐẶT

Để theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của mình, người

dung cần trang bị cho cơ sở của mình hệ thống liên lạc

tiêu chuẩn. Ví dụ, việc kiểm soát thiết bị Victron được

thực hiện trong Modbus TCP bởi Miniserver. Đối tác

Loxone của chúng tôi sử dụng bộ chuyển đổi Victron

Multiplus II để chuyển đổi năng lượng mặt trời thu thập

được thành năng lượng tiêu hao. Cerbo GX giúp bạn

có thể theo dõi trạng thái sạc của pin bất kỳ lúc nào

cũng như việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng từ việc

lắp đặt bảng điều khiển năng lượng mặt trời. BMV 702

được sử dụng để quản lý pin và tính toán mức tiêu thụ

của việc lắp đặt. W.E.S.2 công cụ đo lường máy chủ

truy xuất tất cả lịch sử của các phép đo và sau đó phân

tích chúng thông qua Ứng dụng Loxone.



TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG
Giải pháp tối ưu cho các nguồn năng lượng sạch

Được tối ưu hóa với sản phẩm Loxone và cấu hình

của hệ thống tự động hóa gia đình, giúp bạn tận

hưởng 93% năng lượng mặt trời tự tiêu thụ.
Thông minh vì hệ thống thích ứng với môi trường

thời tiết của nó. Tùy thuộc vào tọa độ GPS của ngôi
nhà và thời tiết tại vị trí này, Miniserver tự động điều

chỉnh cấu hình của hệ thống năng lượng, các

thông số được điều chỉnh theo thời gian

thực, thời tiết kết hợp với cấu hình của hệ

thống.
Cuối cùng là trực quan vì Miniserver tự điều khiển

hệ thống dựa trên dữ liệu thời tiết
và thói quen của người dùng. Gia đình có thể kiểm

soát hệ thống bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng
miễn phí hoặc các công tắc cảm ứng như Touch

Pure hoặc Touch Surface trang nhã.



TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Nhiệt độ điều hòa quá thấp, quên tắt

các thiết bị điện, sử dụng bóng đèn sợi

đốt… Đó là một trong những nguyên

do khiến hoá đơn tiền điện nhà bạn lúc

nào cũng cao ngất ngưỡng, không

những thế vào những mùa nóng chi

phí và hoá đơn điện sẽ còn tăng cao

hơn do nhu cầu sử dụng tăng vọt. Vì

thế hôm nay Loxone smart home muốn

chia sẻ với bạn 4 mẹo để tiết kiệm hoá

đơn tiền điện cho mình.



TẬN DỤNG NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN

Bằng cách triển khai các điều khiển tự động hóa

Loxone cho hệ thống HVAC, chúng sẽ tự điều

chỉnh theo lịch trình và phát hiện sự hiện

diện bằng cảm biến. Với hệ thống thông gió tự

động, mức tiêu thụ sẽ vẫn ở mức tối ưu, giúp tiết

kiệm hóa đơn tiền điện.
Ví dụ: Nếu có thể hạ nhiệt độ bằng cách thông gió,

hệ thống HVAC sẽ không được kích hoạt. Nếu bạn

muốn căn phòng tự động điều chỉnh hệ thống sưởi
/ làm mát sau khi mở hoặc đóng cửa sổ, bạn có

thể cài đặt cửa sổ theo ý muốn của mình. Tích hợp
vơi các cảm biến cửa, cửa sổ và cửa lùa nhà của

bạn sẽ thông báo cho bạn nếu một cửa sổ bị bỏ

sót thông qua ứng dụng Loxone.



SỬ DỤNG ĐÈN LED

Đèn LED bền hơn và tiết kiệm năng lượng hơn đáng

kể, vì chúng có thể giúp bạn tiết kiệm đến 80%

điện năng. Bằng cách thay thế bóng đèn truyền

thống bằng bóng đèn LED và tích hợp các tính năng

chiếu sáng với công nghệ Loxone, bạn có thể thu
được kết quả hiệu quả hơn nhiều.

Hệ thống đèn chiếu sáng của Loxone được phát triển

đặc biệt từ các thiết kế RGBW và WW hiện đại đến
đèn chiếu sáng đầy phong cách. Tất cả các bộ phận

điều khiển đều được ghép nối. Bạn sẽ tìm thấy tất cả
các sản phẩm bạn cần cho một giải pháp chiếu sáng

thông minh và tiết kiệm năng lượng.



GIẢM NHIỆT ĐỘ PHÒNG

Các nghiên cứu cho thấy rằng giảm nhiệt độ
phòng xuống 1° có thể tiết kiệm tới 10% chi phí

sưởi ấm cho gia đình bạn.
Điều khiển hệ thống sưởi thông minh không chỉ

đơn thuần là đảm bảo rằng căn phòng của bạn

luôn được đặt ở nhiệt độ tối ưu. Nó cũng thực
hiện điều này với sử dụng năng lượng hiệu quả

cao nhất có thể.

Hơn nữa, hệ thống sẽ tự động hạ nhiệt độ

khi bạn không có nhà. Sau đó, khi bạn

trở về, ngôi nhà của bạn sẽ lại chào đón

bạn với nhiệt độ dễ chịu. Tất cả những gì

bạn phải làm là đặt thời gian bạn ở nhà và đi

vắng. Nhà của bạn sẽ lo phần còn lại và bạn tiết

kiệm điện.



CHIẾU SÁNG THÔNG MINH



Điều chỉnh độ sáng phù hợp với điều chỉnh

sinh học:

Là giải pháp chiếu sáng vận hành theo nhịp

sinh học của con người, phù hợp với mọi lứa

tuổi và nhu cầu khác nhau của thành viên

trong gia đình. Loxone Human Centric Lighting

sử dụng các công nghệ chiếu sáng hiện đại.

Ánh sáng mờ không chỉ làm dịu mắt mà còn

làm cho căn phòng có cảm giác ấm áp hơn

trong nhiều trường hợp. Bên cạnh đó tính

năng cũng có thể làm giảm lượng tiêu thụ điện

năng, tiết kiệm chi phí.

TUNABLE WHITE – HUMAN 
CENTRIC LIGHTING



ÁNH SÁNG THEO CHỦ ĐỀ PHÙ HỢP

Không gian sống động với nhiều màu

sắc có thể thay đổi theo trạng thái thói

quen sinh hoạt của người dung.

Trang bị các dải LED trên tường, dưới tủ

bếp, trần nhà, xung quanh đảo bếp và tự

tạo cho mình không gian độc đáo ấn

tượng phù hợp với mọi tâm trạng.



Chiếu sáng tích hợp hệ thống báo động:

• Hỗ trợ cảnh báo khi có sự cố, hệ thống

chiếu sáng sẽ chớp liên tục trong thời

gian có báo động.

• Có thể cài đặt lịch trình tự động bật đèn.

Thay vì những âm thanh báo thức khó

chịu, hệ thống chiếu sáng thông minh có

thể nhẹ nhàng đánh thức bạn khỏi giấc

ngủ bằng ánh sáng phù hợp.

TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG



ÁNH SÁNG THEO TÂM TRẠNG CỦA BẠN

Loxone cung cấp cho bạn sự linh hoạt vô

tận - kết hợp các nguồn ánh sáng khác

nhau để tạo ra các tâm trạng ánh sáng

hoàn toàn cá nhân. Mỗi nguồn sáng có thể

hoạt động độc lập, cho phép bạn thỏa sức

sáng tạo theo tâm trạng của mình. Có thể tạo

ra sự tương phản đáng kinh ngạc bằng cách

sử dụng. Ví dụ, đèn sân khấu làm nguồn ánh

sáng chính của bạn, tuy nhiên sau đó dùng

băng LED để thêm ánh sáng điểm nhấn cho

căn phòng.



Tại khu vực làm việc, yếu tố tiện nghi
thoải mái sẽ giúp nâng cao hiệu quả

làm việc của nhân viên.

Hệ thống chiếu sáng được điều chỉnh

theo ngữ cảnh, độ sáng của đèn tự
động tăng giảm theo thời gian thực từ

sáng đến tối. Ban ngày độ sáng của
đèn sẽ hoạt động 30% công suất, đồng

thời đồng bộ với hệ thống rèm cửa mở

lên giúp đón ánh sáng ngoài trời để tiết
kiệm điện năng.

Trong những giờ làm việc, hệ thống

chiếu sáng sẽ chuyển sang màu xanh

lạnh giúp tăng độ tập trung, và chuyển
về màu vàng dịu nhẹ trong những giờ

nghỉ trưa thư giãn

Chiếu sáng thông minh LOXONE:
• Điều chỉnh cường độ sáng theo giờ

• Tự động đổi màu theo ngữ cảnh

• Góc chiếu sáng phù hợp với nhân viên
• Tắt mở các khu vực không cần thiết.

• Điều chỉnh thông minh qua smartphone hoặc Ipad tại văn phòng

KHU LÀM VIỆC CHUNG –
WORKING AREA



BIG WOW khi bước vào công ty bạn!
Khách hàng đến giao dịch sẽ sử dụng intercoms

để liên lạc với lễ tân. Khi đó lễ tân sẽ kích hoạt

mở cửa cho khách từ xa.Không tiếp xúc.

Ngay lúc bước vào cửa, hệ thống LED sẽ phát

sáng chạy dọc theo lối vào của khách đồng thời

Loa thông minh sẽ phát lời chào: “Chào mừng

Quý Khách đến với Công ty “...” Chúc Quý khách

có một ngày tốt lành” và nhạc nhẹ khi khách vào

đến sảnh chờ.

Hệ thống điều hòa thông minh được điều chỉnh

phù hợp với thời gian và nhiệt độ bên ngoài để

tránh việc gây khó chịu.

ĐÓN KHÁCH VỚI PHONG CÁCH 
ẤN TƯỢNG



ÂM THANH ĐA VÙNG



Âm thanh đa vùng cho phép điều mà cách

đây không lâu, dường như là không thể.

Hãy nhớ lại xem khi nào sẽ có một chiếc

radio trong phòng tắm, một đầu đĩa CD

trong nhà bếp và có thể là một hệ thống

âm thanh trong phòng khách.

Hầu như không thể chuyển bài hát từ

phòng này sang phòng khác. Hệ thống

âm thanh đa phòng loại bỏ những hạn

chế về không gian này và giờ đây, bạn có

thể tự do truyền nhạc từ phòng này sang

phòng khác.

HỆ THỐNG ÂM THANH ĐA VÙNG



Không chỉ là âm nhạc

Hệ thống âm thanh đa vùng từ Loxone mang đến cho bạn âm
nhạc tuyệt vời, tuy nhiên nó cũng cung cấp cho bạn nhiều chức
năng bổ sung.

Tích hợp đầy đủ âm thanh đa phòng

Với Loxone Audioserver, nhạc có thể được đồng bộ hóa
giữa các phòng hoặc phát trong từng phòng riêng lẻ.

Chuông cửa thông minh

Nếu ai đó bấm chuông cửa, âm thanh sẽ được phát xuyên
suốt - không giống như chuông cửa cổ điển. Trong môi
trường gia đình, nếu trẻ em đang ở trên giường, đừng lo
lắng, Loxone sẽ tính đến điều này và loại trừ phòng của
chúng khỏi mọi thông báo.

Thông báo báo động

Nếu báo thức được kích hoạt, bạn sẽ được thông báo ngay
lập tức vì Loxone Audioserver sẽ phát âm báo trong tất cả
các phòng / khu vực liên quan. Do đó, cho bạn nhiều thời
gian nhất có thể để phản ứng.

Chuyểnvăn bản thành giọng nói

Bạn có thể đặt các thông báo được xác định trước có thể được
đọc cho bạn trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: bạn có
thể được cho biết liệu bạn có để mở bất kỳ cửa sổ nào trước khi
rời đi hay không.

Thông báo bằng giọng nói

Trong Ứng dụng Loxone, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng ghi
lại các thông báo bằng giọng nói riêng lẻ mà sau đó Người nghe
có thể phát trong một khu vực cụ thể. Điều này thậm chí có thể
được thực hiện từ xa.

Báo thức nhẹ nhàng

Thức dậy với âm nhạc. Chỉ cần đặt thời gian thức dậy của
bạn và âm nhạc sẽ bắt đầu mờ dần để nhẹ nhàng đưa bạn
ra khỏi cơn buồn ngủ.

Tự động hóa thông minh

Khi bước vào phòng, bạn sẽ được chào đón bởi bản nhạc
hoặc đài phát thanh yêu thích của mình. Sau đó, khi phòng
không còn được sử dụng, nhạc sẽ tự động tắt.

Tắt mở một vùng / Tắt mở toàn bộ

Nhấn đúp vào công tắc Cảm ứng của chúng tôi sẽ tắt nhạc
trong bất kỳ phòng cụ thể nào, nhấn ba lần sẽ tắt bất kỳ bản
nhạc nào bạn có thể đang chơi ở bất kỳ khu vực nào.

Tất cả đều nằm trong kiểm soát

Nhờ giải pháp điều khiển phương tiện tích hợp của chúng tôi,
các thiết bị giải trí có thể được kết hợp hài hòa với phần còn lại
của hệ thống âm thanh đa phòng của bạn.



VỀ CHÚNG TÔI



MODIVISION (CHLB Đức) Nhà phát triển giải pháp nhận diện khuôn mặt, đạt chứng nhận là
giải pháp nhận diện chính xác và nhanh nhất thế giới hiện nay.

JABLOTRON (CH.Séc)là tập đoàn công nghệ đến từ thành phố Jablonec Nid Nasou, phía

Bắc Cộng hòa Séc, Châu Âu. Thành lập từ những năm 1990 với hơn 30 năm kinh nghiệm và

hiện diện trên 85 Quốc gia, chuyên cung cấp các giải pháp an ninh hiện đại như báo động,
chống trộm, báo cháy, kiểm soát ra vào, tuần tra bảo vệ và hệ thống quản lý an ninh tập trung

cho tòa nhà.

LOXONE (CH. Áo), nền tảng thành phố thông minh đến từ CHLB Đức, Loxone là một giải

pháp tự động hóa hoàn chỉnh với khả năng điều khiển trực quan phù hợp cho các ngôi nhà
thông minh, cơ sở thương mại và các ứng dụng tùy chỉnh.

Workswell (CH.Séc) là một công ty thiết kế và sản xuất Trung Âu có trụ sở chính đặt tại Châu

Âu - Praha và được thành lập vào năm 2010. Công ty tập trung vào phát triển, sản xuất và

bán máy ảnh ảnh nhiệt, hệ thống và giải pháp cho các ứng dụng Công nghiệp, R&D, OEM và
Y tế.

Giải pháp trên được Eurostellar xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới:

VỀ CHÚNG TÔI



EUROSTELLAR CHÂU Á

Showroom: 449/63 Trường Chinh,

Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Hotline: +84902 401 488

Email: info@eurostellar.com

Website: www.eurostellar.com

EUROSTELLAR CHÂU ÂU

Rozdelovska 7, Prague 6, Prague, 

Cộng hoà Séc 169 00

Hotline: +420 775 75 31 33

Email: info@eurostellar.com

Website: www.eurostellar.com

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC EUROSTELLAR 
NGAY HÔM NAY!


