
Giải pháp nhà thông

minh thực thụ

Loxone Smart Home.
Sản xuất tại CHLB Đức



Loxone campus



LOXONE
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LOXONE là hãng công nghệ đến

từ Áo, có trụ sở tại Đức và Áo,

chuyên phát triển các giải pháp

nhà thông minh sử dụng nền

tảng riêng với những tính năng

độc đáo cùng thiết kế hoàn hảo

giúp gia tăng giá trị của ngôi nhà

hoặc building của bạn.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà

máy CHLB Đức.

Real Smart Home.

Martin Öller &  Thomas Moser  Founders



Loxone  

founded

First  

Miniserver  

created

First  

Miniserver  

sold (June)

100 Miniservers  

sold (August)

500 Miniservers sold

(January)

Loxone UK & Czech  

Republic founded

1,000 Miniservers sold

(April)

Loxone  

Switzerland  

& Spain  

founded

10,000 Minservers  

sold (March)

Loxone

USA &France  

founded

New Basecamp

LoxoneAir  

(March)

100

Employees

Loxone Multimedia

Loxone Benelux  

founded

Loxone Lighting

Loxone Tree

(April)

Loxone Italy  

founded

Opening of the first Loxone  

Showhome

50,000

Miniservers sold (July)

Acquired  

Baudisch

200

Employees

Loxone branch  

opened in  

Germany

Welcome Home –

Loxone‘s Real  

Smart Home  

Magazine  

(September)

Loxone China  

founded

100,000 Smart  

Homes (August)

Những cột mốc quan trọng

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Những con số nổi bật

Products  

sold

5,700,000

Miniserver  

Sold

115,000+

Packages  

shipped

350,000

Employees

Exports

Partners

300+

80%

10,000+

120,000+

Loxone  

SystemsFounded

Locations

Export Destinations

2009

20

100+
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Smarthome

là gì?



Là ngôi nhà tự

vận hành bởi

chính nó.

“Loxone Smart Home  

như một quản gia

thực thụ. Khi tôi

muốn thay đổi hay sử

dụng chức năng gì

chỉ cần một nút nhấn

hay gõ nhẹ là đủ.”



Tự động vận hành hơn

300 ngữ cảnh thông minh 

mỗi ngày. Mang lại cho

bạn cảm giác thoải mái

hơn bao giờ hết.



Tích hợp tất cả các

hệ thống tự động

hóa và điện thông

minh hiện tại trên

cùng một nền tảng.



Chiếu sáng thông minh
● Điều chỉnh ánh sáng tự

động, theo hiện diện, 

theo thời gian, chủ đề và

theo kịch bản.

● Các tâm trạng chiếu sáng 

lý tưởng cho mọi dịp sum 

họp, tiệc tối hoặc sự kiện.

● Tăng độ lung linh và

sang trọng cho nội thất

của bạn.



Human centric lighting



Đổi màu theo chủ đề



Ánh sáng giúp thư giản



Không gian sống lung linh



Điều hòa không khí
● Đa vùng

● Điều chỉnh thông minh

● Chính xác hoàn hảo

● Lịch trình tự động

● Tiết kiệm điện năng



Chăm sóc

sức khỏe

gia đình

bạn.



Điểu khiển bằng

nút nhấn cao cấp

hoặc tablet 

tiện dụng.



Giao diện thân

thiện, tích hợp

mọi thứ…
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Kiểm soát ra vào, 

đảm bảo an ninh

● Giao tiếp hai chiều mọi

lúc mọi nơi.

● Thông báo khi có người

ở trước cửa.

● Mở cửa, cổng, garage 

mọi lúc mọi nơi qua app.

● Truy xuất dữ liệu truy

cập và ra vào.



Sử dụng

công nghệ

nhận diện

hàng đầu
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Âm thanh đa vùng, 

giải trí đa phương tiện
● Kịch bản “Movie time”chỉ bằng 

một nút bấm

● Điều khiển TV, máy chiếu, loa, 

ánh sáng và hơn thế nữa

● Đánh thức bằng bài hát yêu thích

của bạn.

● Tự động bật nhạc khi vào phòng.

● Kiểm soát trực quan trong một 

ứng dụng



Đóng mở rèm tự động

theo ánh sáng tự nhiên
● Đóng rèm để tránh nắng, 

tránh nóng.

● Rèm tự động đón ánh nắng 

ban mai vào

● Rèm che để tạo sự riêng tư 

khi bật đèn vào buổi tối

● Điều chính góc xoay rèm, 

cửa chớp theo ánh sáng

mặt trời.

● Ngữ cảnh thông minh
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An ninh toàn diện

cho ngôi nhà bạn

● Cảnh báo khi đột nhập

● Cảnh báo khi cạy phá cửa, vỡ kính.

● Báo động khi cháy nổ.

● Khóa cửa tự động cho toàn bộ cửa ra

vào, cửa sổ.

● Tự động gọi điện khi có sự cố khẩn cấp.

● Tích hợp camera quan sát.



Bảo vệ bạn

ngay cả khi đi

ra ngoài,

Du lịch hay 

đang ngủ
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Tưới tự động

cực kỳ đơn giản

● Hệ thống tích hợp thông tin

thời tiết, khí tượng tại khu vực

bạn sống.

● Cảnh báo khi trời mưa, gió to.

● Tưới tự động theo lịch trình.

● Tính toán tiêu thụ nước.

● Tự động quay video tưới báo

cáo cho bạn.



Chăm sóc khu

vườn của bạn



Hồ bơi cũng có thể

thông minh?
● Tự động đóng mái che

khi trời chuẩn bị mưa

hoặc vào ban đêm.

● Lọc nước định kỳ.

● Chiếu sáng thông minh

đổi màu khi bạn chọn

Party mode.

● Nhạc nước hiện đại.

● Cảnh báo khi có sự cố

đuối nước.



Điều khiển các thiết bị

điện thông minh hơn.

● Chiếu sáng

● Rèm cửa

● Cổng tự động

● Lọc khí

● Điều hòa

● Hồ bơi

● Khóa cửa

● An ninh



Quản lý điện năng

thông minh

● Monitor energy usage

● View battery levels

● View production and  

consumption data

● Identify energy  

guzzlers



Sạc pin tự động

cho xế cưng

● Integrated car charging

● Works with KEBA

● Set charge schedules

● Control via your mobile

● In partnership with  

BMW i



Ngôi nhà hiện đại, 

sang trọng và tiện

nghi, xứng đáng

dành cho bạn.



Sự hòa hợp

giữa không

gian sống và

công nghệ

Giải pháp Smart home

thực thụ với logic, kịch

bản nhà thông minh phù

hợp với nhiều Đối

tượng khách hàng.



Multi-touch

Switch

Nút điều khiển

cảm ứng

thông minh



Touch pure

Nút điều khiển

khảm trực tiếp

trên bề mặt

vật thể.



Độ bền cao,

Chống nước

tốt, tiện lợi và

độc đáo



Điều khiển

Thông minh

Không cần

nhiều phím

bấm



Thay thế hơn

50,000 tác vụ.

Dành thời gian cho

những điều tốt đẹp.



Good morning

● Thanh ray khăn tắm tự động chuyển

cho bạn.

● Đèn cảm ứng tự động bật khi bạn

xuất hiện.

● Mở đèn phòng khách chỉ cần vỗ tay.

● Những bản nhạc buổi sáng phát lên

● Các thiết bị điện tự động tắt khi bạn

ra ngoài.

● Hệ thống an ninh tự động bật lên khi

xe bạn vừa đi khỏi.



Goodnight
● Kích hoạt chỉ với một công tắc

cảm ứng đầu giường.

● Hệ thống an ninh canh gác

ngôi nhà bạn khi ngủ.

● Đèn tự tắt

● Báo động chống trộm bật lên.

● An tâm ngon giấc.



All out mode

● Tắt toàn bị thiết bị điện trong

nhà chỉ với 1 nút nhấn.

● Thiết bị điện tắt.

● Điều hòa tự động giảm.

● Đèn từ từ tắt đi.

● Đa phương tiện ngưng.

● Hệ thống báo động bật lên.

● Khi có sự cố tự động gọi cho

người thân hoặc bảo vệ.



Away mode
● Kiểm tra nhà bạn từ xa

qua smartphone.

● Hệ thống báo động canh

gác ngôi nhà bạn.

● Cảm biến hiện diện

kích hoạt.

● Máy lạnh tự chỉnh lại

nhiệt độ thường.

● Đèn chiếu sáng, các

thiết bị điện tự động tắt.

● Người dùng luôn được

thông báo khi có sự cố.



Home working

● Hệ thống an ninh

được bật

● Âm nhạc dịu nhẹ giúp

tập trung

● Tăng cường độ sáng

tại phòng làm việc

● Chuyển chế độ

“không làm phiền”.



Party time

● Âm nhạc sôi động được bật.

● Smart Touch thông minh có thể

hoạt động ngoài trời.

● Grill Touch giúp bạn chuẩn bị

BBQ thật dễ dàng.

● Hệ thống an ninh khóa toàn bộ

khu vực cửa phía trước.

● Rèm kéo lại tạo sự riêng tư.



Warm welcome
● Tiếp đón khách đến thăm từ

xa thông qua IP Intercoms.

● Nhạc nhẹ sẽ tự động bật

● Lên khi có khách vào.

● Đèn bàn ăn sẽ tự động bật và

đổi sang màu ấm áp.

● Ánh sáng sẽ chiếu dọc lối đi

● Của khách đến thăm.

● Dễ dàng chia sẻ cho người

thân, bạn bè trải nghiệm.

● Thể hiện tính cá nhân và

đẳng cấp của gia chủ.



Điều khiển trực quan

● Không cần bảng điều

khiển phức tạp để học.

● Thông minh, tự động.

● Bạn có quyền kiểm soát

toàn bộ hệ thống.

● Một ứng dụng cho tất cả.



Dành nhiều thời

gian cho bản thân

và gia đình.
"Loxone Smart Home  thực

hiện nhiều công việc mỗi

ngày mà không cần tôi phải

ra lệnh hay thậm chí bận tâm

đến. Bây giờ tôi có them 

nhiều thời gian dành cho con 

sau giờ làm.”

Tina, 27

Người dùng Loxone



Ngôi nhà

đáng tự hào.

“Tôi thường mời bạn bè đến nhà

ăn tối hay nướng thức ăn ngoài

trời và tôi rất thích cảm giác mọi

người trầm trồ về ngôi nhà thông

minh và sang trọng của mình.”

Mario, 28

Smart Home owner



Nâng tầm

phong cách

sống cho gia

đình bạn.



Smarthome không cần Cloud
Smarthome của bạn, dữ liệu của bạn.



Nhà đang xây

Hay đã hoàn thiện



Đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng toàn cầu.





Chiếu sáng thông minh

53



Đa phương tiện

54



Kiểm soát ra

vào thông

minh.
32



Thiết bị an ninh

56



The Loxone  

Switch Standard
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Intuitive  

Control

58










