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LM-HC

Bộ điều khiển trung tâm Zigbee 2.4Ghz
- 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

1

4,300,000

4,300,000

LM-LC

Bộ điều khiển nhánh Zigbee 2.4Ghz
- 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

1

1,700,000

1,700,000

LM-S1Z

Công tắc chạm cảm ứng 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

1

1,230,000

1,230,000

MÃ HÀNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐIỆN 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

Công tắc cảm ứng mặt chữ nhật 1 nút

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. Màu sắc: trắng.

Công tắc cảm ứng mặt chữ nhật 2 nút

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. Màu sắc: trắng.

Công tắc cảm ứng mặt chữ nhật 3 nút

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. Màu sắc: trắng.

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

S1

HÌNH ẢNH

MÃ HÀNG

- 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.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐIỆN THÔNG MINH LUMI

LM-S2Z

Công tắc chạm cảm ứng 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

1

1,270,000

1,270,000

LM-S3Z

Công tắc chạm cảm ứng 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

1

1,310,000

1,310,000

LM-S4Z

Công tắc chạm cảm ứng 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

1

1,350,000

1,350,000

LM-DZ

Công tắc chiết áp chạm cảm ứng 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

1

1,230,000

1,230,000

LM-FZ

Công tắc chiết áp chạm cảm ứng 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

1

1,270,000

1,270,000

LM-HPZ

Công tắc chạm cảm ứng 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

1

1,350,000

1,350,000

LM-CZ

Công tắc chạm cảm ứng 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 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

430,000

430,000

LM-ITV

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

1

450,000

450,000

Công tắc chạm cảm ứng vành nhôm nguyên khối LM-BOLD
- Vành nhôm nguyên khối sang trọng, có loại 1-2-3-4 nút
- 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

1

1,650,000

1,650,000

LM-BOLD
(Khung nhôm)

LM-GOLD
(Mạ vàng)

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

1

2,100,000
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