BÁO GIÁ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG
NHÀ THÔNG MINH BKAV SMARTHOME
Người nhận:
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
Loại công trình: Biệt Thự - Bản Lite 3D

Đơn vị:
Địa chỉ:
Người lập dự toán:
Thông tin liên hệ:
Ngày lặp dự toán:
TẦNG TRỆT

Công tắc
điều khiển
động cơ
Khu vực
cửa cổng
cửa cổng
hình
vuông/ chữ
nhật

Công tắc
cảm ứng 6
kênh

Khu vực
Phòng
Khách

Điều khiển
hồng ngoại

SH-GC2ZT2/T3

SH-CC6

SH-IRZ

Thông số kỹ thuật

1

1

1

Bộ

Bộ

Bộ

6,500,000

15,000,000

2,200,000

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n6,500,000
2.4GHZ, Công suất tải: 2A/kênh, Điều
khiển 2 động cơ rèm/Cửa cuốn/Cổng tự
động, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D

Tính năng hệ thống
Hệ thống điều khiển cửa cổng:
- Hỗ trợ điều khiển 1 động cơ cửa cuốn tự
động theo kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
dụng.
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ 6 kênh điều khiển 6 kênh đèn
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua bảng điều khiển 6 kênh gắn
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
tường. Hỗ trợ 2 kênh dimmer
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n- Hỗ trợ điều khiển, thay đổi hoạt động 4
15,000,000 2.4GHZ, Điều khiển 6 kênh công suất,
kênh kịch bản ngữ cảnh mặc định trên
Công suất các kênh đầu ra: 4 kênh Relay
giao diện thiết bị.
220VAC 15A max, 2 kênh triac 220VAC
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
5A max, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
dụng.
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n2,200,000 2.4GHZ, Thiết bị hồng ngoại điều khiển 4
thiết bị trong 1 phòng như điều hòa, tivi,
quạt, đèn, đầu kỹ thuật số, Suport
Wifi/Zigbee

Hệ thống điều khiển điều hòa, tivi:
- Hỗ trợ điều khiển điều hòa nhiệt độ theo
kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong
phòng
- Hỗ trợ điều khiển Tivi, đầu kỹ thuật số

Công tắc
điều khiển
động cơ
rèm hình
vuông/ chữ
nhật

Công tắc 4
Khu vực kênh công
Phòng
suất hình
Bếp +Ăn vuông/ chữ
nhật

Khu vực
WC
Chung

KV cầu
thang bộ

Cảm biến
bật đèn tự
động

Cảm biến
bật đèn tự
động

SH-C2Z-H2/H3

SH-CT4ZT2/T3

SH-D2

SH-D4

TẦNG 1

1

1

1

1

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

6,500,000

6,500,000

Hệ thống điều khiển mành rèm:
- Hỗ trợ điều khiển 2 động cơ rèm tự động
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: theo kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n6,500,000
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Công suất tải: 2A/kênh, Điều
dụng.
khiển 2 động cơ rèm/Cửa cuốn/Cổng tự
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet
động, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh công suất
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua Công tắc cảm ứng gắn tường
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: - Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
6,500,000 2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nthiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Điều khiển 4 kênh công suất,
dụng.
Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

1,350,000

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt độ
hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nHệ thống ánh sáng thông minh:
2.4GHZ, Chế độ cảm biến ánh sáng: ngày - Tự đồng bật đèn sảnh khi thiếu sáng và
1,350,000
đêm tùy chỉnh,
có người di chuyển
Nguyên lý hoạt động: Bằng công nghệ
cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt, Suport
Wifi/Zigbee

1,450,000

Điện áp: 100-240V; 50-60Hz, Công suất
tải: Đèn sợi đốt: 800W max, đèn huỳnh
quang: 350W max, khoảng cách cảm ứng
1,450,000 tối đa 2m, Vùng cảm ứng khả dụng: 2m2.
Thời gian bật đèn: Từ 15-240 giây, Cảm
biến ngày đêm tùy chỉnh, Nhiệt độ hoạt
động: 60OC max.
Thông số kỹ thuật

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Bật tắt tự động các hệ đèn cầu thang khi
có người.
- Bật tắt cưỡng bức qua công tắc.
- Cài đặt tùy ý thời gian bật tự động và tắt
cưỡng bức.

Tính năng hệ thống

Công tắc 4
kênh công
suất hình
vuông/ chữ
nhật

SH-CT4ZT2/T3

1

Bộ

6,500,000

Khu vực
Sảnh tầng

Cảm biến
bật đèn tự
động

Công tắc
cảm ứng 6
kênh

SH-DZ

SH-CC6

1

1

Bộ

Bộ

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh công suất
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua Công tắc cảm ứng gắn tường
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: - Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
6,500,000 2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nthiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Điều khiển 4 kênh công suất,
dụng.
Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

2,500,000

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt độ
hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nHệ thống ánh sáng thông minh:
2.4GHZ, Chế độ cảm biến ánh sáng: ngày - Tự đồng bật đèn sảnh khi thiếu sáng và
2,500,000
đêm tùy chỉnh,
có người di chuyển
Nguyên lý hoạt động: Bằng công nghệ
cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt, Suport
Wifi/Zigbee

15,000,000

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ 6 kênh điều khiển 6 kênh đèn
thông qua bảng điều khiển 6 kênh gắn
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: tường. Hỗ trợ 2 kênh dimmer
- Hỗ trợ điều khiển, thay đổi hoạt động 4
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nkênh kịch bản ngữ cảnh mặc định trên
15,000,000 2.4GHZ, Điều khiển 6 kênh công suất,
Công suất các kênh đầu ra: 4 kênh Relay giao diện thiết bị.
220VAC 15A max, 2 kênh triac 220VAC - Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
5A max, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
dụng.
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

Khu vực
phòng
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Điều khiển
hồng ngoại

Công tắc
điều khiển
động cơ
rèm hình
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nhật

Khu vực
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Phòng
ngủ
Master

Cảm biến
bật đèn tự
động

Công tắc 4
kênh công
suất hình
vuông/ chữ
nhật

Khu vực
phòng
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Điều khiển
hồng ngoại

SH-IRZ

SH-C2Z-H2/H3

SH-D2

SH-CT4ZT2/T3

SH-IRZ

1

1

1

1

1

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2,200,000

6,500,000

1,350,000

6,500,000

2,200,000

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n2,200,000 2.4GHZ, Thiết bị hồng ngoại điều khiển 4
thiết bị trong 1 phòng như điều hòa, tivi,
quạt, đèn, đầu kỹ thuật số, Suport
Wifi/Zigbee

Hệ thống điều khiển điều hòa, tivi:
- Hỗ trợ điều khiển điều hòa nhiệt độ theo
kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong
phòng
- Hỗ trợ điều khiển Tivi, đầu kỹ thuật số

Hệ thống điều khiển mành rèm:
- Hỗ trợ điều khiển 2 động cơ rèm tự động
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: theo kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n6,500,000
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Công suất tải: 2A/kênh, Điều
dụng.
khiển 2 động cơ rèm/Cửa cuốn/Cổng tự
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet
động, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt độ
hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nHệ thống ánh sáng thông minh:
2.4GHZ, Chế độ cảm biến ánh sáng: ngày - Tự đồng bật đèn sảnh khi thiếu sáng và có
1,350,000
người di chuyển
đêm tùy chỉnh,
Nguyên lý hoạt động: Bằng công nghệ
cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt, Suport
Wifi/Zigbee
Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh công suất
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua Công tắc cảm ứng gắn tường
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
6,500,000 2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nthiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Điều khiển 4 kênh công suất,
dụng.
Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n2,200,000 2.4GHZ, Thiết bị hồng ngoại điều khiển 4
thiết bị trong 1 phòng như điều hòa, tivi,
quạt, đèn, đầu kỹ thuật số, Suport
Wifi/Zigbee

Hệ thống điều khiển điều hòa, tivi:
- Hỗ trợ điều khiển điều hòa nhiệt độ theo
kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong
phòng
- Hỗ trợ điều khiển Tivi, đầu kỹ thuật số

Công tắc
điều khiển
động cơ
rèm hình
vuông/ chữ
nhật

Khu vực
WC
Chung

KV cầu
thang bộ
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bật đèn tự
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động

SH-C2Z-H2/H3

SH-D2

SH-D4

1

1

1

Bộ

Bộ

Bộ

6,500,000

1,350,000

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt độ
hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nHệ thống ánh sáng thông minh:
2.4GHZ, Chế độ cảm biến ánh sáng: ngày - Tự đồng bật đèn sảnh khi thiếu sáng và có
1,350,000
người di chuyển
đêm tùy chỉnh,
Nguyên lý hoạt động: Bằng công nghệ
cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt, Suport
Wifi/Zigbee

1,450,000

Điện áp: 100-240V; 50-60Hz, Công suất
tải: Đèn sợi đốt: 800W max, đèn huỳnh
quang: 350W max, khoảng cách cảm ứng
1,450,000 tối đa 2m, Vùng cảm ứng khả dụng: 2m2.
Thời gian bật đèn: Từ 15-240 giây, Cảm
biến ngày đêm tùy chỉnh, Nhiệt độ hoạt
động: 60OC max.

TẦNG 2

Công tắc 4
kênh công
suất hình
vuông/ chữ
nhật
Khu vực
Sảnh tầng

SH-CT4ZT2/T3

Hệ thống điều khiển mành rèm:
- Hỗ trợ điều khiển 2 động cơ rèm tự động
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: theo kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n6,500,000
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Công suất tải: 2A/kênh, Điều
dụng.
khiển 2 động cơ rèm/Cửa cuốn/Cổng tự
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet
động, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D

Thông số kỹ thuật

1

Bộ

6,500,000

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Bật tắt tự động các hệ đèn cầu thang khi
có người.
- Bật tắt cưỡng bức qua công tắc.
- Cài đặt tùy ý thời gian bật tự động và tắt
cưỡng bức.
Tính năng hệ thống

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh công suất
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua Công tắc cảm ứng gắn tường
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: - Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
6,500,000 2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nthiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Điều khiển 4 kênh công suất,
dụng.
Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet
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2,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

2,200,000

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt độ
hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nHệ thống ánh sáng thông minh:
2.4GHZ, Chế độ cảm biến ánh sáng: ngày - Tự đồng bật đèn sảnh khi thiếu sáng và
2,500,000
đêm tùy chỉnh,
có người di chuyển
Nguyên lý hoạt động: Bằng công nghệ
cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt, Suport
Wifi/Zigbee
Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh công suất
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua Công tắc cảm ứng gắn tường
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: - Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
6,500,000 2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nthiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Điều khiển 4 kênh công suất,
dụng.
Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n0
2.4GHZ, Công suất tải: 2A/kênh, Điều
khiển 2 động cơ rèm/Cửa cuốn/Cổng tự
động, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D

Hệ thống điều khiển mành rèm:
- Hỗ trợ điều khiển 2 động cơ rèm tự động
theo kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
dụng.
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

Hệ thống ánh sáng thông minh:
- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh công suất
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
thông qua Công tắc cảm ứng gắn tường
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: - Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
6,500,000 2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nthiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Điều khiển 4 kênh công suất,
dụng.
Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n2,200,000 2.4GHZ, Thiết bị hồng ngoại điều khiển 4
thiết bị trong 1 phòng như điều hòa, tivi,
quạt, đèn, đầu kỹ thuật số, Suport
Wifi/Zigbee

Hệ thống điều khiển điều hòa, tivi:
- Hỗ trợ điều khiển điều hòa nhiệt độ theo
kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong
phòng
- Hỗ trợ điều khiển Tivi, đầu kỹ thuật số

Công tắc
điều khiển
động cơ
rèm hình
vuông/ chữ
nhật

Khu vực
WC
Chung

Cảm biến
bật đèn tự
động

SH-C2Z-H2/H3

SH-D2

1

1

Bộ

Bộ

6,500,000

1,350,000

Hệ thống điều khiển mành rèm:
- Hỗ trợ điều khiển 2 động cơ rèm tự động
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: theo kịch bản ngữ cảnh thông minh
- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/n6,500,000
thiết lập không giới hạn số kịch bản sử
2.4GHZ, Công suất tải: 2A/kênh, Điều
dụng.
khiển 2 động cơ rèm/Cửa cuốn/Cổng tự
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet
động, Suport Wifi/Zigbee, Suport 3D
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt độ
hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee:
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nHệ thống ánh sáng thông minh:
2.4GHZ, Chế độ cảm biến ánh sáng: ngày - Tự đồng bật đèn sảnh khi thiếu sáng và có
1,350,000
người di chuyển
đêm tùy chỉnh,
Nguyên lý hoạt động: Bằng công nghệ
cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt, Suport
Wifi/Zigbee

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Hệ thống
điều
khiển
trung tâm

Thiết bị
điều khiển
trung tâm

TB kết nối
điều khiển

SH-HC

SH-RE

HỆ THỐNG ÂM THANH

1

Bộ

44,000,000

8

Bộ

2,500,000

Hệ thống điều khiển trung tâm:
- Điều khiển và kiểm soát toàn bộ các thiết
Điện áp: 100-240VVAC-50/60Hz, Nhiệt bị trong hệ thống SmartHome. Có khả
độ hoạt động: 60OC Max, Tần số ZigBee: năng quản lý và điều khiển tới 300 thiết bị.
2,4GHz, Phạm vi hiệu dụng: Bán kính
Hệ thống kết nối trung tâm:
44,000,000
8m, Kích thước ( D x R x C):
- Tích hợp hệ thống Camera, xem trực tiếp
127x127x30mm, Suport Wifi/Zigbee ,
trên phần mềm bất kỳ khu vực nào có sự cố
Suport 3D trạng thái

20,000,000

Điện áp: 100-240VVAC-50/
Suport Wifi/Zigbee , Suport 3D

Thiết bị kết nối điều khiển trung tâm phòng

Hệ thống
điều
khiển Âm
thanh

Âm thanh
đa vùng

SH-MPW

0

Bộ

14,000,000

Điện áp: 100-240VVAC-50/60Hz, Nhiệt
độ hoạt động: 60OC Max, Tần số ZigBee:
Thiết bị điều khiển hệ thống Amly, tự
2,4GHz, Phạm vi hiệu dụng: Bán kính
0
động phát nhạc theo kịch bản, diều khiển
8m, Kích thước ( D x R x C):
phát nhạc trên điện thoại.
127x127x30mm, Suport Wifi/Zigbee ,
Suport 3D trạng thái

HỆ THỐNG AN NINH

Thiết bị an
ninh trung
tâm

Thiết bị an
ninh trung
tâm mở
rộng

SH-SCZC

SH-SCZR

1

1

Bộ

Bộ

21,000,000

4,500,000

Hệ thống cảnh báo an ninh:
- Kết nối tín hiệu cảnh báo an ninh các
khu vực
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
- Với hệ thống an ninh đa lớp kết hợp với
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: phần mềm linh động và tùy biến cho phép
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nchủ nhà thiết lập nhiều kịch bản và hoạt
21,000,000 2.4GHZ, Kích thước( D x R x C): 100 x cảnh an ninh đa dạng, đảm bảo an toàn mà
103 x 37 mm, Tiếp tiểm ALARM: NO - không gây phiền toái...Hình thức cảnh báo
3A - 220VAC, Số kênh hỗ trợ: 4 kênh,
tùy biến theo nhu cầu và theo từng cấp độ
Nguồn đầu ra: 12VDC - 1A, Suport 3D
cảnh báo qua đèn còi, báo động tại chỗ, tin
nhắn Popup, Tin nhắc SMS...
Hệ thống cảnh báo an ninh:
- Kết nối tín hiệu cảnh báo an ninh các
khu vực
Điện áp: 100-240VAC-50/60Hz, Nhiệt
- Với hệ thống an ninh đa lớp kết hợp với
độ hoạt động: 60OC max, Tần số ZigBee: phần mềm linh động và tùy biến cho phép
2,4GHz, Tần số Wifi: 802.11b/g/nchủ nhà thiết lập nhiều kịch bản và hoạt
4,500,000 2.4GHZ, Kích thước( D x R x C): 100 x cảnh an ninh đa dạng, đảm bảo an toàn mà
103 x 37 mm, Tiếp tiểm ALARM: NO - không gây phiền toái...Hình thức cảnh báo
3A - 220VAC, Số kênh hỗ trợ: 4 kênh,
tùy biến theo nhu cầu và theo từng cấp độ
Nguồn đầu ra: 12VDC - 1A, Suport 3D
cảnh báo qua đèn còi, báo động tại chỗ, tin
nhắn Popup, Tin nhắc SMS...

An ninh
chống trèo
rào

HR

2

Bộ

6,500,000

13,000,000 Hàng rào điện tử

Hệ thống
cảnh báo
an ninh
Đầu dò
hồng ngoại
ngoài trời

Cảm biển
cửa sổ, cửa
chính

DG

SH-MS

1

4

Bộ

Bộ

5,500,000

550,000

5,500,000 Đầu dò hồng ngoại

2,200,000 Tiếp xúc từ

Cảm biển
cửa cuốn

SH-MSC

1

Bộ

1,200,000

1,200,000 Tiếp xúc từ

Cảm biến
khói

SH-SDZ

1

Bộ

1,500,000

1,500,000 Cảm biến khói

Hàng rào điện tử:
Báo động hồng ngoại hàng rào khoảng
cách 30m
Thiết bị hàng rào điện tử được thiết kế đặc
biệt, các thiết bị phát ra tia quang điện mà
mắt thường ta không nhìn thấy được. An
toàn tuyệt đối cho con người.
- Xem trực tiếp hình ảnh khu vực có sự cố
trên màn hình cảm ứng.

Cảm biến chuyển động PARADOX
- Cảm biến chuyển động ngoài trời loại trừ
vật nuôi dưới 40kg.
- Chống nước, chịu nhiệt. Chống tháo gỡ.
- Phạm vi hoạt động: 11 x 11m; góc nhìn
90°.

Kiểm soát, cảnh báo trạng thái đóng mở
cửa trong phòng, kết nối với hệ thống an
ninh
- Xem trực tiếp hình ảnh khu vực có sự cố
trên màn hình cảm ứng.

Kiểm soát, cảnh báo trạng thái đóng mở
cửa trong phòng, kết nối với hệ thống an
ninh
- Xem trực tiếp hình ảnh khu vực có sự cố
trên màn hình cảm ứng.

Tích hợp hệ thống cảm biến khói cháy,
cảm biến nhiệt các khu vực vào hệ thống
an ninh cảnh báo.

Đèn còi
báo động

AL

1

Bộ

550,000

550,000 Đèn còi báo động

Cảnh báo an ninh tại chỗ qua đèn còi báo
động

GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN

3D

3D

0

Tầng

Miễn phí

Miễn phí

Hệ thống điều khiển trực quan 3D:
- Kết nối, Giám sát, điều khiển các thiết bị SmartHome trong hệ thống
- Điều khiển từ xa thông qua điện thoại, máy tính bảng, lập lịch ( thêm/xóa/sửa) tạo
kịch bản thông minh không giới hạn cho người dùng
- Điều khiển giọng nói bằng tiếng việt
-Dễ dàng kiểm soát ngôi nhà thông qua một giao diện trực quan 3D trên smartphone
hay tablet, mà ở đó các thiết bị được mô phỏng giống như đang sử dụng thực tế ngôi
nhà của chính mình. Giúp chủ nhân ngôi nhà dễ dàng điều khiển và tạo cảm xúc thực
tế.

Miễn phí

Hệ thống giám sát an ninh
- Kết nối tín hiệu cảnh báo an ninh các khu vực
- Với hệ thống an ninh đa lớp kết hợp với phần mềm linh động và tùy biến cho phép
chủ nhà thiết lập nhiều kịch bản và hoạt cảnh an ninh đa dạng, đảm bảo an toàn mà
không gây phiền toái...Hình thức cảnh báo tùy biến theo nhu cầu và theo từng cấp độ
cảnh báo qua đèn còi, báo động tại chỗ, tin nhắn Popup, Tin nhắc SMS...

GIAO
DIỆN
ĐIỀU
KHIỂN

An ninh

An ninh

0

Tầng

Miễn phí

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

Mô tả

Tính năng:
- Hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh các khu vực: Phòng khách, các phòng ngủ.
- Hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động các khu vực nhà vệ sinh.
- Điều khiển hệ thống rèm mành phòng khách, và các phòng ngủ
- Hỗ trợ điều khiển giọng nói đa ngôn ngữ qua giao diện điều khiển trên Tabled, SmartPhone.
A

THIẾT BỊ BKAV SMARTHOME

B

THIẾT BỊ MUA NGOÀI TÍCH HỢP

23,950,000

C

CHI PHÍ THI CÔNG LẮP ĐẶT, CẤU HÌNH, BẢO HÀNH

22,605,000

D

THÀNH TIỀN (D = A+B+C)

202,100,000

248,655,000

