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NỘI DUNG CHÍNH

• Xu hướng khách sạn thông minh

• Khách sạn thông minh Loxone

• Giải pháp

• Sản phẩm tiêu biểu

• Các tiện ích khác

• Công trình tiêu biểu



XU HƯỚNG KHÁCH SẠN THÔNG MINH



Về cơ bản, khách sạn thông minh Internet of

Things (IoT), là các thiết bị kết nối internet,

có khả năng giao tiếp hoặc tương tác với

nhau. Khả năng giao tiếp với nhau của các

thiết bị này có thể cho phép người dùng điều

khiển nhiều thiết bị từ một điểm điều khiển

duy nhất, chẳng hạn như remote, điện thoại

thông minh hoặc máy tính bảng. Hơn nữa,

các thiết bị thường có thể tìm và sử dụng

thông tin từ internet, cho phép chúng phản

hồi các yêu cầu của người dùng một cách

nhanh chóng.

KHÁCH SẠN THÔNG MINH LÀ GÌ?



Hilton, Marriott và các thương hiệu khách sạn
lớn khác đã nhanh chóng bắt kịp công nghệ
phòng thông minh. Tuy nhiên, tất cả mọi quản
lý khách sạn nên ưu tiên biến khách sạn của họ
thành một khách sạn thông minh, vì nó có thể
cải thiện đáng kể trải nghiệm của khách hàng,
giúp cuộc sống của nhân viên dễ dàng hơn và
tiết kiệm tiền cho chủ sở hữu.

Sử dụng phòng thông minh, khách có thể
kiểm soát phòng theo đúng cách họ muốn, giúp
cải thiện tối đa trải nghiệm khách hàng. Bên
cạnh đó, như bạn sẽ tìm hiểu trong phần tiếp
theo, việc tạo ra một khách sạn thông minh
cũng có thể giảm chi phí hoạt động.

TẠI SAO MỌI KHÁCH SẠN NÊN TRỞ THÀNH 
KHÁCH SẠN THÔNG MINH?



Ngày trước, các phòng khách sạn thường mang

lại trải nghiệm giống nhau. Tuy nhiên, ngày nay,

khách sạn hướng tới việc cung cấp trải nghiệm cá

nhân hóa cho khách hàng với hệ thống công

nghệ cao, mang lại cho khách cảm giác thoải mái

như ở nhà.

Phòng thông minh tích hợp hệ thống Internet of

Things cung cấp khả năng điều khiển đèn, điều

hòa, rèm cửa, hệ thống âm thanh của phòng từ

xa, qua các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng

chính là giải pháp cho vấn đề này.

PHÒNG THÔNG MINH



VẬY LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ TÍCH HỢP 

CÔNG NGHỆ PHÒNG THÔNG MINH VÀO 

KHÁCH SẠN CỦA BẠN?



LOXONE SMART HOTEL
Giải pháp toàn diện cho khách sạn thông minh của bạn!



Là Hãng phát triển giải pháp Nhà thông minh có trụ

sở tại Kollerschlag, Austria và Nhà máy sản xuất tại

CHLB. Đức, thành lập từ những năm 2009, đến nay

Loxone có mặt trên 125 quốc gia với 22 Chi nhánh

văn phòng khắp nơi trên thế giới cùng hơn 10,000

đối tác và trên 6,000,000 sản phẩm đang lưu hành

LOXONE



MỤC TIÊU

Loxone có thể đảm nhận hàng nghìn tác vụ và quy

trình khác nhau của phòng khách sạn thông minh.

Với Loxone bạn sẽ tiết kiệm thời gian và yên tâm

khi biết rằng mọi thứ đều được kiểm soát.

“Sứ mệnh của chúng tôi là mang giải pháp tuyệt

vời này đến với bạn”

Martin Öller &  ThomasMoser  FOUNDER



KHÁCH SẠN THÔNG MINH LOXONE

Ngay từ những giai đoạn đầu, Loxone đã phát triển và đơn
giản hóa công nghệ và hệ thống cáp giúp tiết kiệm thời
gian và chi phí trong quá trình lên dự án và cài đặt. Thêm
vào đó, Loxone hỗ trợ tích hợp cho nhiều hệ thống bên thứ
ba do đó mang lại vô số lựa chọn về tích hợp kỹ thuật.

Một khi đã được cài đặt và triển khai, khả năng kết nối của
Loxone thực sự tỏa sáng. Nó hỗ trợ dễ dàng và hiệu quả
các quy trình làm việc của nhân viên. Loxone mang đến
một giải pháp tất cả trong một được thiết kế đẹp mắt để dễ
sử dụng và hạn chế nhu sự thiệp của người dùng ở mức
tối thiểu.



GIẢI PHÁP



GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

• Phòng khách sạn thông minh

• Chiếu sáng thông minh

• Điều hòa đa vùng

• Âm thanh đa vùng

• Quản lý năng lượng

• Quản lý cơ sở vật chất khách sạn



RÈM CỬA TỰ ĐỘNG

Với Loxone, bạn có thể hoàn toàn tự động
hóa rèm. Vào mùa hè, lúc có nhiệt độ cao,
rèm sẽ được hạ xuống ngay khi mặt trời ló
dạng và sẽ mở lên lại vào cuối ngày. Bằng
cách này, chủ khách sạn có thể tiết kiệm
một lượng lớn chi phí năng lượng sử
dụng để điều chỉnh nhiệt độ phòng.



CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Đèn sẽ tự động bật khi khách bước vào
phòng và tắt khi không còn người trong khu
vực. Loxone cung cấp giải pháp Human
Centric Lighting giúp điều chỉnh độ sáng
theo nhịp sinh học của con người, điều này
không chỉ giúp khách lưu trú có một trải
nghiệm tuyệt vời mà còn giúp tiết kiệm đáng
kể lượng điện năng tiêu thụ.



ĐIỀU HÒA THÔNG MINH

Nếu một phòng sắp có người, máy lạnh
hoặc hệ thống sưởi sẽ hoạt động để đảm
bảo rằng phòng có nhiệt độ hoàn hảo khi
khách đến. Khi một phòng không được
sử dụng, hệ thống điều hòa không khí sẽ
được tắt để tránh tiêu hao năng lượng
không cần thiết.



ÂM THANH THÔNG MINH

Tích hợp chức năng chào đón khách, tự
động kích hoạt nhạc khi có người vào phòng
tắm, dễ dàng chuyển nhạc thông qua các
công tắc Touch, tất cả đều cải thiện chất
lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.



QUẢN LÝ RA VÀO

Quản lý ra vào phòng khách sạn từ chính
điện thoại hoặc thẻ từ. Khách hàng có thể
đặt mật khẩu là một mã code cho riêng
mình để có thể tự do điều khiển cửa
phòng.



QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CÁC TIỆN ÍCH VÀ CƠ SỞ VẬT 
CHẤT KHÁCH SẠN 

Việc quản lý cơ sở vật chất của khách sạn
giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với
một giao diện, thông báo sẽ được gửi tới
mọi khu vực trong trường hợp một báo
động được kích hoạt do tình huống khẩn
cấp như hỏa hoạn hoặc ngập.

Hỗ trợ quản lý các hệ thống chiếu sáng, âm
thanh cũng như toàn bộ phòng khách sạn



CÁC TIỆN ÍCH KHÁC



PHÒNG GYM THÔNG MINH



SAUNA HIỆN ĐẠI



HỒ BƠI THÔNG MINH



KHU VUI CHƠI TRẺ EM



CASINO



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU



MINISERVER COMPACT

Miniserver Compact đóng vai trò là thiết bị điều khiển

trung tâm cho tất cả các chức năng tự động trong

một tòa nhà thông minh. Nó bao gồm các giao diện

tích hợp cho Loxone Link, Air, Tree và Tree Turbo

được sử dụng để mở rộng với nhiều thiết bị.

Miniserver cũng được tích hợp các tính năng của

Audioserver. Với kích thước nhỏ gọn, Miniserver tiết

kiệm không gian lắp đặt và tối đa hóa khả năng cho

các tòa nhà quy mô lớn như khách sạn.



TOUCH PURE FLEX

Một thiết bị hoàn toàn mới cung cấp khả năng

kiểm soát phòng tùy chỉnh. Với cảm biến nhiệt

độ và độ ẩm tích hợp, nó cũng có thể hoạt

động như một bộ điều nhiệt để kiểm soát nhiệt

độ. Thêm vào đó, các phòng khách sạn được

trang bị âm thanh có thể được điều khiển ngay

từ công tắc.



Miniserver

Bộ trung tâm Miniserver hỗ
trợ kết nối LAN, Loxone Link
(30 Extension), Loxone Tree

(50 thiết bị) 8DI, 4AI, 8 DO,
khe cắm thẻ nhớ SD.

Air Base Extension

Module kết nối thiết bị không
dây, hỗ trợ tối đa 128 thiết bị
Loxone Air, kết nối Loxone

Link với Miniserver

Relay Extension

Module Relay thông minh 14
digital outputs (Relay), Tiếp điểm
khô, tối đa 30VDC 16A, kết nối

Loxone Link với Miniserver

Presence Sensor Tree

Cảm biến hiện diện tích hợp công
nghệ: cảm biến chuyển động
hồng ngoại PIR, cảm biến độ

sáng 0 … 83000lx, cảm biến âm
thanh 60Hz… 20kHz

TouchPure Tree White

Touch có 5 điểm cảm ứng điện
dung trên bề mặt, tích hợp đèn
định hướng, âm thanh nhấp, cảm

biến đo nhiệt độ (-40 … 125°C) và
độ ẩm (0 … 100% r. H. +/- 2%)

Audioserver

Phát nhạc qua Spotify, TuneIn,
AirPlay 2, SD Card, USB, Line-
In, Network, loại file: MP3, AAC,

ALAC, Flac, WMA, WMA
lossless, WAV, M4A, OGG. Kết

nối tối đa 4 loa.

Quadral In-Ceiling 7 Speaker

Loa âm trần cao cấp, phạm vi
tần số 50Hz … 28kHz, công suất
định mức: 40W, công suất tối đa:

80W.Độ nhạy 88dB

Loxone Intercom White

Loxone Intercoms thế hệ mới,
tích hợp touch 1 điểm cảm ứng
điện dung, loa, microphone,

camera: góc nhìn chéo 120°,
1280x720 pixel, cảm biến: ánh

sáng, hồng ngoại.

TreeExtension

Mở rộng 2 nhánh, mỗi nhánh
tối đa 50 thiết bị và chiều dài
dây không quá 500m kết nối

Loxone Link với Miniserver.

SẢN PHẨM



Bộ xử lý trung tâm An ninh an toàn Hệ thống chiếu sáng

thông minh

Hệ thống xông hơi, 

hồ bơi & vườn tự động

Hệ thống điều hòa

thông minh

Âm thanh đa vùng Quản lí năng lượng Phần mềm

cấu hình & quản lý

Điều khiển rèm tự độngChuôngcửa màn hình



Touch Tree White Touch Pure Tree White Touch Surface Tree RGBW 24V Compact 

Dimmer Tree

Relay Extension Nano 2 Relay Tree Presence Sensor Tree RGBW LED Strip 5m

HẠNG MỤC CHIẾU SÁNG THÔNG MINH



LED Ceiling Light 

RGBW Air WhiteDimmer Extension DALI Extension Multi Extension Air

Smart Socket Air LED Spot RGBW Tree LED Pendulum Slim 

Tree White
KNX Extension

HẠNG MỤC CHIẾU SÁNG THÔNG MINH



Audio Server Quadral In-Ceiling 7 Speaker

Speaker Back BoxStereo Extension

Mỗi Audio Server kết nối được tối đa 4 loa,

Stereo Extension kết nối được tối đa 2 loa phát

nhạc qua Spotify, TuneIn, AirPlay 2, SD Card,

USB, Line-In, Network. Loại file: MP3, AAC,

ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A,

OGG.

Mỗi Audio Server kết nối tối đa 10 Stereo

Extensions lên đến 150m dây qua đường Tree.

HẠNG MỤC ÂM THANH ĐA VÙNG



Window & Door 

Contact Tree

Smoke Detector Air

Water Sensor Air Tree to Air Bridge

Outside Motion 

Sensor 

Photobeam ngoài trời có dây, 

2 tia, khoảng cách 40m

Nano DI TreeDoor Contact Outside

HẠNG MỤC AN NINH AN TOÀN



IR Control Modbus Extension

Ta có thể dễ dàng điều khiển các điều hòa có sẵn

trong nhà bằng cách cho IR control học các lệnh của

thiết bị điều khiển như remote. Hoặc có thể tích hợp

điều khiển hệ thống điều hòa bằng giao thực modbus

qua Modbus Extension của Loxone.

HẠNG MỤC ĐIỀU HÒA THÔNG MINH



Nano 2 Relay Động cơ rèm kéo 

ngang SOLID line 

Air 10Nm

Mỗi relay điều khiển 1 hoặc 2 bộ rèm, tùy

số lượng rèm ở vị trí lắp đặt để tích hợp

vào hệ thống.

Sử dụng động cơ rèm Loxone có thể điều

khiển và xây dựng nhiều ngữ cảnh đặc

biệt như điều chỉnh góc xoay, độ mở của

rèm, cài đặt thời gian ngữ cảnh cho bộ

rèm.

Động cơ rèm kéo 

ngang SOLID line 

Air 20Nm

Động cơ rèm kéo 

ngang SOLID line 

Air 50Nm

HẠNG MỤC RÈM CỬA TỰ ĐỘNG



NFC Code 

Touch

New Loxone 

Intercom

Thiết bị chuông cửa màn hình tích hợp:

• Touch 1 điểm cảm ứng điện dung

• Loa 2x 0,7W liên tục / tối đa 2x 1W tạm thời

• Microphone: Digital microphone, MEMS

• Camera: góc nhìn chéo 120°, 1280x720 pixel

• Cảm biến: Phạm vi phát hiện ánh sáng trực tiếp

0.2m, xung quanh 2.0m, góc 27°, Công nghệ

Tof hồng ngoại
Mounting Bracket 

Single
Mounting Bracket 

Double

HẠNG MỤC CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH



LOXONE APP LOXONE CONFIG

Phần mềm điều khiển hệ thống cho người

dùng cuối:

• Điều khiển ánh sáng

• Thay đổi màu sắc ánh sáng.

• Báo động an ninh.

• Quản lí năng lượng.

• Kiểm soát nhiệt độ.

• Điều khiển âm thanh, điều hòa rèm cửa.

• Đặt các lịch trình.

• Tích hợp vớiApple Home Kit

Phần mềm cài đặt, cấu hình hệ thống cung

cấp công cụ để cài đặt, giúp tạo ra các tính

năng tự động hóa thông minh, gần 200

khối chức năng được lập trình sẵn để tạo

nên các ngữ cảnh lịch trình, làm tăng tính

tự động hóa cho công trình lắp đặt.

PHẦN MỀM



Mọi chi tiết xin liên hệ:

EUROSTELLAR | ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN LOXONE TẠI VIỆT NAM

Showroom: 449/63 Trường Chinh, P.14, Tân Bình, TP.HCM.

Mobile: 0902 401 488

Email: Loxone@eurostellar.com 

Website: www.eurostellar.com/loxone  

THANK YOU
for your attention and cooperation

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

BIGGER – FASTER - STRONGER


