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LOXONE 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



Mục tiêu
Loxone có thể đảm nhận hàng nghìn

tác vụ và quy trình khác nhau thông

qua smart home. Phù hợp cho mọi đối

tượng như nhà ở, biệt thự, chung cư,

văn phòng, tòa nhà,…

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 &  Thomas Moser  

FOUNDER



Kể từ đầu năm 2021, sau 2 năm trao đổi, tìm hiểu

và thương lượng. Eurostellar chính thức trở thành

Đại diện của LOXONE tại Việt Nam, Eurostellar là

nhà cung cấp các giải pháp công nghệ của châu

Âu với hơn 200 Nhà phân phối và Đối tác trên

khắp Đông Nam Á.

Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp phức hợp,

hoàn thiện nhờ sự kết hợp của nhiều công nghệ

ưu việt từ các nhà sản xuất hàng đầu Thế giới.

EUROSTELLAR



Create Automation
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Loxone Smart home là giải pháp nhà thông minh thực thụ,bao

gồm các hệ thống chiếu sáng, âm thanh, rèm cửa, điều hòa, 

an ninh, chuông cửa màn hình, kiểm soát ra vào, giải trí đa

phương tiện, chăm sóc sức khỏe và các giải pháp khác.

Tất cả hoạt động nhịp nhàng và đồng bộ với nhau tạo thành

một giải pháp trọn vẹn và hiệu quả. Khắc phục các hạn chế

của Smart Home hiện tại trên thị trường.



Smart home là

ngôi nhà tự

vận hành.

“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.”



Dành cho mọi

thành viên trong

gia đình.
“Tôi năm nay đã 70 rồi nhưng sử
dụng Loxone rất dễ dàng và tôi
cảm thấy thật thú vị, máy lạnh
trong phòng tự động chỉnh theo
giờ giấc tôi ngủ. Đèn tự động bật
mỗi khi tôi đi lại.”
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Thay thế bạn hơn

50,000 tác vụ.
“Loxone điều khiển và điều

chỉnh tự động các hệ thống

chiếu sáng, an  ninh, âm

thanh, điện gia dụng,tưới

cây, lọc hồ bơi.

Giúp bạn dành nhiều thời

gian cho những điều tuyệt

vời hơn trong cuộc sống.”



Thể hiện dấu ấn

cá nhân của bạn.
“Ngôi nhà là một phần của

con người tôi, nó không chỉ là

nơi tôi sống mà còn thể hiện

dấu ấn cá nhân của mình

Tôi muốn biến ngôi nhà của

mình trở nên đáng tự hào.”
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Giải pháp

Smart Home

LOXONE 

MADE IN EU
Hơn 500 sản phẩm được thiết kế đặc biệt 

cho nhà thông minh, biệt thự, văn phòng, 

tòa nhà,.... Được sản xuất tại CHLB. Đức





Công tắc cảm ứng

đa điểm, đa chạm, đa năng



Chiếu sáng thông minh



Rèm cửa tự động
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Điều hòa không khí đa vùng
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Sạc ô tô điện, Quản lý năng lượng
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Chuông cửa màn hình
17



Báo động chống trộm
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Giám sát giấc ngủ

của trẻ nhỏ



Bảo vệ bạn khỏi cháy nổ, ngập

nước, chập điện và khí độc.
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Âm thanh đa vùng
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Cinema tại gia



Karaoke thả ga



Trạm thời tiết và

dữ liệu môi trường



Chăm sóc khu vườn của bạn



Hỗ trợ rèn luyện sức khỏe



Sauna hiện đại



Hồ bơi thông minh



Kiểm soát hầm rượu

thông minh



Ứng dụng Loxone mạnh mẽ

….Kết nối vạn vật trên cùng một giao diện.



Eurostellar hỗ trợ Quý Đối tác
cài đặt điều chỉnh trong các
công trình đầu tiên.

Phần mềm cấu hình cài đặt miễn phí, được

thiết kế cho các Kỹ sư chuyên nghiệp.

Tùy chọn chương trình sẵn có của LOXONE SMART HOME



Ngữ cảnh nhà thông minh
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Với Loxone bạn dễ dàng tạo nên những ngữ

cảnh nhà thông minh phù hợp và may đo theo

nhu cầu của người dùng mà không có bất kỳ

trở ngại gì, mọi thứ trở nên thật đơn giản.



Smart Home
• Đi Làm – Go to Work
• Về nhà – Go Home
• Du lịch – Travel
• Ăn Tối – Dinner Time
• Tiệc tại gia – Party Time
• Nấu ăn - Master Chef
• Làm việc tại nhà – Work from home
• Làm vườn – Garden
• Chúc ngủ ngon – Good night



Giải pháp cho tất cả
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LOXONE Automation không chỉ dành cho gia 

đình mà còn hơn thế nữa.

Hầu như không có gì bạn không thể làm với 

LOXONE



Nâng tầm giá trị dự án với Loxone

Smart  

Homes

Văn phòng & 

Tòa nhà

Nhà hàng & 

Khách sạn

Công nghiệp

Chuyên dụng



Smart home
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• Công tắc cảm ứng đa điểm, hiện đại
• Chiếu sáng thông minh, HCL, Turnable White
• Điều hòa đa vùng, sưởi ấm tự động
• Rèm cửa tự động, điều chỉnh góc xoay
• Giải trí đa phương tiện, âm thanh đa vùng
• Báo động chống trộm, an ninh an toàn
• Báo cháy, báo ngập rò gỉ khí gas hay vỡ kính
• Chuông cửa màn hình, kiểm soát ra vào
• Chăm sóc sức khỏe, gym –yoga
• Sauna thông minh, Spa thư giản.

Hồ bơi thông minh, lọc nước tự động
• Cinema tại gia, Karaoke thả ga.
• Quản lý năng lượng, sạc ô tô điện tự động
• Dự báo thời tiết, vận hành nhà tự động
• Điều khiển giọng nói, trợ lý ảo.
• Phần mềm Loxone Smart home hoàn hảo.



Smart building

37

• Kiểm soát ra vào tòa nhà
• Chuông cửa màn hình hiện đại
• Quản lý năng lượng, tiêu thụ điện năng
• Chiếu sáng thông minh cho tòa nhà
• Âm thanh đa vùng, âm nền, thông báo
• Điều hòa đa vùng, tiết kiệm điện năng
• Quản lý các tiện ích trong tòa nhà như hồ bơi, gym, spa, sauna.
• Tích hợp các nền tảng quản lý tòa nhà hiện đại



Smart Office
• Kiểm soát ra vào
• Điểm danh chấm công
• Chiếu sáng thông minh
• Rèm tự động
• barrier, cổng tự động
• Âm thanh đa vùng
• Điều hòa không khí
• Quản lý phòng họp
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Smart Hotel
• Kiểm soát phòng khách sạn
• Chiếu sáng thông minh
• Điều hòa đa vùng
• Âm thanh nền
• Liên lạc nội bộ
• Tiết kiệm điện
• Tiện ích cho khách lưu trú
• Sauna, hồ bơi
• Nhà hàng
• Trợ lý ảo thông báo từng phòng



• Âm thanh đa vùng

• Ánh sáng và tông màu

• Điều hòa tự động

• Bảng hiệu thông minh

• Kiểm soát ra vào nhà kho

• Cảnh báo ngập nước, cháy nổ

• Nút khẩn cấp cho quầy lễ tân

• Camera giám sát

Smart Café



Smart Cinema
• Hệ thống giải trí đa phương tiện

• Chiếu sáng thông minh, chuyển tone theo
kịch bản khác nhau.

• Điều hòa nhiệt độ đa vùng

• Cảnh báo các sự cố

• Hỗ trợ vận hành quản lý tự động

• Tích hợp các phần mềm quản lý.



Smart Factory
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• Kiểm soát ra vào

• Điểm danh chấm công

• Quản lý các hệ thống điện tự động

• Chiếu sáng thông minh điều chỉnh theo ánh sáng mặt
trời, điều chỉnh theo cường độ làm việc.

• Điều hòa, thông gió làm mát không khí

• Âm nhạc đa vùng theo chủ đề nâng cao hiệu suất.

• Quản lý năng lương, tiết kiệm điện.

• Cảnh báo cháy nổ, ngập nước các sự cố an ninh

• Phần mềm hỗ trợ quản lý.



Vì sao chọn Loxone cho
công trình của bạn ?

43



 Sản phẩm xuất xứ Châu Âu, chất lượng,

bền bỉ, ổn định và thực dụng.

 Tất cả hệ thống được đồng bộ và hòa hợp

với nhau trên cùng một nền tảng.

 Điều khiển trực quan, dễ sử dụng, phù hợp

với mọi thành viên trong gia đình.

 Vận hành tự động, mượt mà mà không cần

phải điều khiển.

 Bảo mật dữ liệu của bạn. Toàn bộ dữ liệu

đều được lưu trữ cục bộ, mã hóa.

 Ứng dụng Smartphone hiện đại, giao diện

thân thiện, kết nối tất cả trong tầm tay.

 Trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Loxone

Smart home.



Mọi chi tiết xin liên hệ:

NGÔ MINH PHÁT - TRƯỞNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Mobile: 090 2 401 488

Email: phat.ngo@eurostellar.com 

Showroom: Tầng 3, Victoria Building, 755 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM.

Website: www.eurostellar.com/loxone  


