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Nâng tầm  
phong cách sống
Với phong cách đậm chất Châu Âu, các sản phẩm của Loxone 
được thiết kế và hoàn thiện hoàn hảo đến từng chi tiết. Không 
chỉ sử dụng thiết bị cao cấp, dễ dàng cài đặt mà Loxone còn 
được lắp đặt bởi các Đối tác có tay nghề cao, chuyên nghiệp và 
được huấn luyện bởi Kỹ sư hàng đầu của Hãng, sẽ mang đến cho 
Quý Khách một giải pháp chuẩn mực, thẩm mỹ và thân thiện với 
người dùng. Quý vị chắc chắn sẽ có những trải nghiệm cuộc 
sống thượng lưu đầy tiện nghi và hiện đại cùng LOXONE Smart 
Home - Giải pháp nhà thông minh cao cấp sản xuất tại Châu Âu.

Hãy liên hệ ngay với Đối tác ủy quyền của chúng tôi 
ngay hôm nay.

Có hơn 200 Đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. 
Chúng tôi khuyên bạn hãy cân nhắc chọn lựa 
nhà cung cấp phù hợp với kế hoạch và yêu cầu 
của bạn. 

Hoặc bạn muốn trải nghiệm thực tế giải 
pháp nhà thông minh LOXONE? Đặt 
lịch tư vấn trực tiếp hoặc tham quan 
Showroom chúng tôi.

Xin liên hệ: 

 
 
 

 

 
 

 
 

  

Biến ngôi nhà 
trong mơ của bạn 
thành smart home 
đẳng cấp Châu Âu

 
Smart Home
thực thụ đến 
từ Châu Âu

Tì
m hiểu thêm tại
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Công tắc cảm ứng đa điểm sang trọng
Được in 3D nguyên khối, công tắc đa điểm, 5 thành 
phần giúp điều khiển đèn, rèm, âm thanh, nhiệt độ trên 
cùng một thiết bị. Tùy chọn thao tác 1 chạm, 2 chạm, 3 
chạm.

Chiếu sáng thông minh �
Dễ dàng thay đổi màu sắc chuẩn RGBW, dimmer, 
cường độ sáng, nhiệt độ màu linh hoạt. Ứng dụng công 
nghệ Tunable white, human centric lighting cao cấp. 

Điều hòa không khí đa vùng�
Hệ thống điều hòa đa vùng cùng các cảm biến thông 
minh điều khiển máy điều hòa,lò sưởi, thông gió tạo 
không khí trong lành, mát mẻ dễ chịu cho người dùng.

Điều khiển rèm cửa tự động
Đóng mở đồng thời hoặc từng bộ rèm, mành, mái 
che,thay đổi góc chiếu chi tiết 34%,78%,… để cân bằng 
ánh sáng giảm thoát nhiệt theo góc chiếu mặt trời và 
hơn thế nữa.

Giải trí đa phương tiện – âm thanh đa vùng. �Tận hưởng 
không gian giải trí với loa chất lượng cao, các bài hát, 
kênh truyền hình yêu thích và các nền tảng nghe nhạc 
như Spotify, Apple Music và các nền tảng giải trí khác.

An ninh, an toàn
Hệ thống báo động chống trộm, báo cháy, khí gas, vỡ 
kính,ngập nước phòng ngừa các rủi ro như trộm cắp, 
cháy nổ. Cảnh báo qua điện thoại, ứng dụng Loxone 
ngay khi báo động.

Quản lý năng lượng & sạc xe ô tô
Quản lý hoạt động của solar panel, tích trữ và điều phối 
năng lượng, trạm sạc xe điện thông minh giúp tiết kiệm 
năng lượng.

Sauna & Spa cao cấp
Điều hòa độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, giúp bạn tận hưởng 
không gian thư giãn

Hồ bơi thông minh�
Tự động vận hành bộ lọc, rửa, đóng mở màn che theo 
thời tiết, sử dụng Van rửa ngược 6 chiều hiện đại.

Gym và Yoga
Điều chỉnh âm thanh, ánh sáng nhiệt độ phù hợp với 
từng bài tập và cường độ tập luyện, vận hành các thiết 
bị điện liên quan.

Chăm sóc vườn tự động.�
Tưới vườn tự động, chăm bón dinh dưỡng, kiểm soát 
lượng nước, nhiệt độ, độ ẩm và thời tiết, giúp khu vực 
luôn xanh tốt quanh năm.



Loxone tạo ra một hệ sinh thái, mà ở đó tất cả các thành 
phần trong ngôi nhà hoạt động tự động và nhịp nhàng  
cùng nhau tạo nên những ngữ cảnh nhà thông minh.  
Ánh sáng, hệ thống sưởi, an ninh, rèm tự động, âm thanh  
đa vùng đều hoạt động hài hòa hoàn hảo, mang đến cho 
bạn một lối sống lành mạnh, tiện nghi và đậm dấu ấn riêng

Chúng tôi tin rằng có rất nhiều lý do tại sao bạn nên 
cải tiến ngôi nhà của mình thành một ngôi nhà thông minh.

Bên dưới chúng tôi mạn phép gửi đến bạn 5 lý do sau:

5 lý do giúp LOXONE là giải pháp hoàn hảo 
cho dự án sắp tới của bạn:

 

Loxone  
Smart Home

Loxone  
Smart Building
Loxone cung cấp cho bạn một giải pháp tự động hóa 
đa dạng, chất lượng, ứng dụng thân thiện với người 
dùng cùng phần mềm lập trình trực quan, tạo ra Hệ 
sinh thái automation hoàn chỉnh, nhiều tính năng ưu 
việt cùng khả năng kết nối mở. Loxone dễ dàng mở 
rộng, tích hợp và đồng bộ hóa các hạ tầng điện tự 
động tòa nhà, văn phòng, chung cư, căn hộ, khu biệt 
thự, resort, nhà hàng hay các nhà máy nhà xưởng, 
công trình văn hóa nghệ thuật theo nhu cầu.

Đảm bảo an ninh hơn. Bảo vệ bạn khỏi trộm 
cắp, cháy nổ, rò rỉ gas, ngập nước. Mang đến 
sự an toàn và riêng tư cho gia đình bạn.

Phần mềm mạnh mẽ của chúng tôi bổ sung cho 
quá trình cài đặt của bạn với trải nghiệm hơn 
120.000 tòa nhà đang được trang bị Loxone.

Tạo ra một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hơn 
với tính năng quản lý năng lượng thông minh 
giúp giám sát và giảm thiểu tiêu hao.

Ứng dụng quản lý tòa nhà miễn phí với giao 
diện tùy chỉnh, phù hợp nhiều chức năng và 
các quyền người dùng khác nhau.

Điều khiển trực quan với hệ thống công tắc 
cảm ứng đa điểm. Vận hành tất cả tính năng 
ánh sáng, rèm và âm nhạc của bạn 
từ một thiết bị điều khiển duy nhất.

Tiết kiệm chi phí, đa dạng sản phẩm, dễ cài 
đặt, độ tin cậy cao và miễn phí sử dụng.

Giải pháp hoàn thiện, thấu hiểu và đáp ứng 
mọi nhu cầu của bạn.

Giao thức kết nối mở, thân thiện từ DALI đến 
Modbus, Dễ dàng tích hợp với nhiều nền tảng 
thiết bị, cấu hình.

Giải pháp hoàn thiện và dễ dàng mở rộng quy 
mô phù hợp mọi kích thước,số lượng thiết bị 
và phạm vi của công trình.

 

Kiểm soát ra vào
Với công nghệ NFC hiện đại, kiểm 
soát an toàn và tiện lợi khi bạn chỉ 
cần quét điện thoại là có thể ra 
vào nhà không cần chìa khóa.

IP Video Intercoms
Chuông cửa màn hình Loxone 
được thiết kế hiện đại, cao cấp, 
giúp bạn tiếp đón người thân, 
bạn bè hoặc các dịch vụ giao 
nhận từ xa, đàm thoại video hai 
chiều thông qua smartphone.

 

 

01

02

Trải nghiệm lợi ích tuyệt 
vời của Công nghệ hiện 
đại, thay thế bạn thực hiện 
trên 50,000 tác vụ, giúp 
bạn dành thời gian cho 
những điều quan trọng 
trong cuộc sống. «
Thomas Moser & Martin Öller,
Đồng sáng lập

»

Loxone sáng tạo ra các tính năng tự động, thông minh đi 
cùng điều khiển trực quan,thân thiện người dùng phù hợp 
mọi công trình từ nhà ở, biệt thự, văn phòng, building, trung 
tâm thương mại và cả công nghiệp. Loxone thay mặt bạn xử 
lý các tác vụ thường ngày, đồng thời điều chỉnh thông minh 
theo lịch trình sinh hoạt và thói quen của bạn. Mang đến cho 
bạn sự tiên nghi, an toàn và tiết kiệm. Trên hết, Loxone nâng 
cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Tự hào với tinh thần Create Automation – Sáng tạo tiện nghi

 
Loxone điều khiển hơn 50.000 tác vụ, giúp bạn 
dành nhiều thời gian cho những điều tốt đẹp 
hơn trong cuộc sống.


