“ Giuùp baïn kieåm soaùt vaø ñieàu khieån
ngoâi nhaø töø baát kyø nôi ñaâu”

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VINTELI HOME

Giới thiệu

VINTELI là thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị và giải pháp tự động hóa theo tiêu chuẩn quốc tế cho các lĩnh vực: Nhà thông minh; Hệ thống quản lý tòa nhà; Hệ thống quản
lý điều khiển khách sạn…
Chúng tôi mang đến các giải pháp quản lý và kết nối thông minh nhằm góp phần tăng hiệu suất lao động; tiết kiệm chi phí trong kinh doanh và giúp nâng cao chất lượng cuộc
sống thông qua việc tạo ra một không gian sống tiện nghi, sang trọng và hiện đại.

MỤC TIÊU
Mang lại sự khác biệt và giá trị thiết thực cho khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố khẳng định giá trị thương
hiệu VINTELI.

Vinteli Home
Đẳng cấp từ sự khác biệt
Hệ thống nhà thông minh Vinteli Home là sự kết hợp hoàn hảo giữa giải pháp thông minh, công nghệ mạng không dây Z-wave tối ưu và sản phẩm được thiết kế tinh tế
sang trọng theo phong cách “Italy Design”. Hệ thống của chúng tôi giúp kết nối hầu hết thiết bị điện trong nhà để chúng giao tiếp được với nhau đồng thời giúp chủ nhân
quản lý, giám sát và tương tác với ngôi nhà từ bất kỳ nơi đâu qua internet.
Vinteli Home đem đến cho Quý khách hàng sự đẳng cấp và tiện nghi bậc nhất với ngôi nhà thông minh theo xu hướng hiện đại.
Sản phẩm của Vinteli Home được nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu; thường xuyên được nâng cấp, cập nhật nhằm đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn yêu cầu ở các nước phát triển.
Với khả năng tương thích và mở rộng cao của hệ thống nhà thông minh Vinteli Home sẽ giúp chủ nhà tiết kiệm chi phí đầu tư. Khi cần lắp đặt thêm thiết bị cho ngôi nhà của
mình, chủ nhà chỉ cần chọn sản phẩm có tích hợp chuẩn Z-wave là có thể sử dụng vào mạng chung trong nhà thông minh.
Đến với Vinteli Home, ngôi nhà của bạn sẽ được trang bị một “bộ não” để “suy nghĩ” và đưa ra các đáp ứng thích hợp với các điều kiện xung quanh. Đó là những đẳng cấp
thiết yếu tạo nên sự khác biệt cho ngôi nhà của bạn.

1

Giải pháp nhà thông
minh cho mọi gia đình
Ngày nay, việc trang bị thiết bị thông minh trong nhà đã trở
nên rất phổ biến và xu hướng lắp đặt hệ thống nhà thông
minh cũng đang là sự lựa chọn của nhiều người vì chúng
mang đến những giá trị thiết thực góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của gia đình;
Hệ thống nhà thông minh Vinteli Home ứng dụng công
nghệ hiện đại và các giải pháp được thiết kế riêng theo yêu
cầu của mỗi gia đình; chúng không chỉ mang đến tiện ích
trong sinh hoạt hàng ngày, giúp chủ nhà dễ dàng điều khiển
và giám sát ngôi nhà từ xa qua điện thoại mà còn giúp tiết
kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an ninh cho gia đình .

Nhà thông minh Vinteli Home có thể lắp đặt cho hầu hết các ngôi nhà, kể cả những căn hộ đã được xây hoàn thiện nhờ sử dụng công nghệ kết nối không dây tiên tiến và
việc lắp đặt không làm ảnh hưởng thẩm mỹ hay thiết kế ban đầu của ngôi nhà.
Với giao diện trực quan dễ sử dụng, chủ nhà chỉ cần chạm nhẹ hay vài thao tác đơn giản từ ứng dụng điều khiển được cài đặt trên điện thoại/máy tính bảng của mình là có
thể quản lý mọi thiết bị điện trong gia đình một cách hiệu quả.
Hệ thống nhà thông minh Vinteli Home có thể lắp đặt cho:
Căn hộ riêng lẻ trong chung cư.
Toàn bộ các căn hộ trong chung cư.
Căn hộ/ biệt thự đơn lập.
Biệt thự cao cấp.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA VINTELI HOME
Bộ xử lý trung tâm
Fibaro HCL
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Quản lý 230
thiết bị không dây
qua sóng Z-wave.
Bộ xử lý trung tâm
Fibaro HC2
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Quản lý 230
thiết bị không dây qua
sóng Z-wave, điều khiển
được bằng giọng nói.

Bộ xử lý trung tâm
Vitrum
Xuất xứ: Ý
Chức năng: Quản lý thiết
bị không dây qua
sóng Z-wave.

Bộ sưu tập công tắc
mặt kính
Xuất xứ: Ý
Cấu tạo từ kính cường lực
cùng công nghệ cắt laser,
đem lại sự sang trọng
cho ngôi nhà của bạn.

Bộ sưu tập công tắc
mặt đá
Xuất xứ: Ý
Chất liệu từ đá tự nhiên
cùng công nghệ cắt laser,
đem lại đẳng cấp khác biệt
cho ngôi nhà của bạn.
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Công tắc tắt/mở một nút
không dây Vitrum
chuẩn EU.
Xuất xứ: Ý
Chức năng: Điều khiển tắt
mở đèn. Ngoài ra có thêm
chuẩn BS (hình vuông)

Cảm biến chuyển động Fibaro
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: An ninh, giám
sát sự chuyển động và gửi
tín hiệu cảnh báo về bộ xử
lý trung tâm.

Module điều khiển đèn,
van tưới cây tự động
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Điều khiển đóng
ngắt các thiết bị có công suất
lên đến 2.5 KW.

Công tắc tắt/mở hai nút
không dây Vitrum
chuẩn EU.
Xuất xứ: Ý
Chức năng: Điều khiển tắt
mở đèn. Ngoài ra có thêm
chuẩn BS (hình vuông)

Cảm biến cửaFibaro
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: An ninh, kiểm
soát cửa ra vào, cảnh báo khi
phát hiện đột nhập cạy phá
cửa vào nhà.

Module điều khiển đèn màu
RGB Fibaro
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Điều khiển đèn
màu RGB từ xa với đa dạng
màu sắc khác nhau cùng
hiệu ứng nhấp nháy sôi động.

Công tắc tắt/mở ba nút
không dây Vitrum
chuẩn EU.
Xuất xứ: Ý
Chức năng: Điều khiển tắt
mở đèn.

Công tắc tắt/mở bốn nút
không dây Vitrum
chuẩn EU.
Xuất xứ: Ý
Chức năng: Điều khiển tắt
mở đèn. Ngoài ra có thêm
chuẩn BS (hình vuông)
Công tắc tắt/mở sáu nút
không dây Vitrum
chuẩn EU.
Xuất xứ: Ý
Chức năng: Điều khiển tắt
mở đèn.

Cảm biến khói Fibaro
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Phát hiện khói
nhằm ứng phó và báo động
kịp thời khi xảy ra hỏa hoạn.

Module điều khiển động cơ
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Điều khiển đóng
/ mở động cơ rèm, cửa cuốn
theo nhiều mức độ khác nhau
(20, 50 hay 100%).

Cảm biến ngập nước Fibaro
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Phát hiện và cảnh
báo khi xảy ra sự cố ngập nước,
nước bị tràn...

Cảm biến hàng rào
Xuất xứ: Mỹ
Chức năng: An ninh, kiểm
soát khu vực tường rào, cảnh
báo khi phát hiện đột nhập
leo tường rào vào nhà.

Ổ cắm nguồn không dây
Fibaro
Xuất xứ: Ba Lan
Chức năng: Điều khiển các
thiết bị điện và theo dõi
điện năng tiêu thụ.

Module điều khiển
thiết bị hồng ngoại
Xuất xứ: Mỹ
Chức năng: Điều khiển các
thiết bị có sử dụng remote
hồng ngoại như máy lạnh,
tivi....

Kịch bản tiêu biểu

Tùy theo nhu cầu và thói quen sinh hoạt của người sử dụng mà các
kịch bản, ngữ cảnh được lập trình tự động cho phù hợp với từng
hoàn cảnh, thời điểm nhằm đem đến những tiện ích tối đa cũng
như đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và những người thân trong gia
đình.

Kịch bản vắng nhà
Chủ nhân chọn kịch bản này mỗi khi chuẩn bị rời khỏi
nhà, giúp chủ nhân không mất thời gian kiểm tra hay
tắt từng thiết bị điện:
- Hệ thống đèn, âm thanh, tivi, máy lạnh …tự động
tắt
- Rèm cửa/ cửa sổ đóng lại
- Hệ thống an ninh được kích hoạt, khi phát hiện trộm
xâm nhập vào nhà, hệ thống sẽ thông báo ngay lập
tức cho chủ nhà qua smartphone hoặc tablet.

Kịch bản
thức dậy
Bạn có thói quen thức dậy lúc
6h00 sáng, hệ thống nhà thông
minh sẽ tự đánh thức bạn mỗi
ngày:
- Rèm cửa sổ tự động mở
- Đèn phòng ngủ bật sáng
- Âm nhạc mở những bài hát
yêu thích
- Máy nước nóng sẵn sàng trong
phòng tắm

Kịch bản về nhà
Mỗi khi về nhà, chủ nhân chỉ cần chọn nút kịch bản
“về nhà”, các thiết bị điện hoàn toàn tự động mang
đến cảm giác thoải mái và thân thiện giữa chủ
nhân và ngôi nhà của mình:
- Các vị trí đèn cần thiết trong nhà sẽ bật sáng
- Rèm cửa kéo lên
- Máy điều hòa tự động bật
- Âm nhạc mở những bài hát yêu thích

Hệ thống nhà thông minh Vinteli Home sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi kịch bản theo ý tưởng, sở thích và nhu cầu của người sử dụng.
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- Đảm bảo an ninh và cảnh báo đột nhập từ xa qua điện thoại của chủ nhà.
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Chức năng điều khiển
từ nhà thông minh Vinteli Home

Cửa đang đóng kín

Trộm đột nhập, cậy cửa

Phát tín hiệu về
bảng điều khiển
trung tâm

Chống đột nhập leo rào
Kiểm soát cửa ra vào
Máy điều hòa

Báo động đột nhập

Tivi

Cảm biến hàng rào
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Điều khiển
Thiết bị Hồng Ngoại

Bộ điều khiển trung tâm
Module điều khiển
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Rèm cửa tự động

Van tưới cây tự động

cử

Cảm biến khói

Cảnh báo cháy

Hệ thống chiếu
- Điều khiển đèn chiếu sáng từ xa : hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà
sẽ được điều khiển và giám sát từ xa trạng thái đang tắt hay mở bằng
điện thoại, Laptop hay Tablet.
- Chiếu sáng tự động : các vị trí đèn cần thiết sẽ tự động sáng lên khi có
người di chuyển và tắt đi khi không có người sau một khoảng thời gian
nhất định được lập trình sẵn (Vd : vị trí cầu thang, sảnh phòng khách,…)
- Chiếu sáng theo thời gian : có thể thiết lập cho các khu vực như hành
lang, cổng sân trước, sân vườn,…Ví dụ : Đèn hành lang sẽ tự động mở
lúc 18h và tắt lúc 22h đêm.

Rèm cửa tự động
- Tự động đóng/mở theo thời gian lập trình : Ví dụ, 6h sáng rèm mở để
đón ánh sáng thiên nhiên từ bên ngoài hay đến 12h trưa rèm đóng lại để
bạn có giấc ngủ trưa thoải mái .
- Quản lý việc đóng/mở trên điện thoại : bạn hoàn toàn có thể kiểm
soát việc đóng/mở rèm theo tỷ lệ mong muốn từ xa qua điện thoại của
mình.

Điều khiển máy lạnh tự động
- Tắt/mở tự động : máy lạnh trong các phòng sẽ tự động mở khi có
người vào và tắt đi khi không có người, tạo sự thoải mái, tiện lợi và tiết
kiệm điện năng khi không sử dụng đến.
- Thay đổi nhiệt độ theo nhu cầu : bạn có thể lập trình sẵn nhiệt độ
trong phòng vào buổi tối để đảm bảo sức khỏe (Vd : 22h là 25 độ và từ
24h thì máy lạnh ở mức 27 độ…)

Hệ thống tưới cây tự động
- Tiện ích chăm sóc : hệ thống thay bạn chăm sóc những cây xanh yêu
thích trong vườn nhà, đảm bảo cây luôn được tưới nước đúng thời điểm
theo lập trình sẵn. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thời gian tưới theo mong
muốn. Không cần bạn có mặt tại nhà, việc điều khiển và kiểm soát hệ
thống tưới được thực hiện dễ dàng từ xa qua điện thoại

Hệ thống an ninh
An ninh toàn diện
Hệ thống an ninh hiện đại Vinteli Home mang đến giải pháp toàn diện để
bảo vệ tối đa cho ngôi nhà của bạn. Khi phát hiện trộm đột nhập trái phép
vào nhà :
- Các cảm biến siêu nhạy sẽ phát hiện ngay lập tức,
- Đèn tại vị trí trộm đột nhập sẽ tự động bật sáng,
- Camera ghi lại hình ảnh kẻ xâm nhập,
- Chuông báo động vang lên,
- Đồng thời hệ thống sẽ gửi thông báo đến điện thoại của bạn.
Bạn chỉ cần bật điện thoại lên và quan sát qua camera sẽ xác định được vị
trí đột nhập và hình ảnh của tên trộm.
Hệ thống báo cháy hiệu quả
Hệ thống báo cháy của Vinteli Home giúp bảo vệ an toàn về tài sản cũng
như những người thân trong nhà trước những sự cố như rò rỉ khí gas, cháy
nổ do bất cẩn hay do chập điện.
Khi phát hiện cháy, hệ thống sẽ tự động thực hiện theo lập trình:
- Cảm biến khói sẽ hú còi hay chớp đèn để báo động
- Van tự động khóa gas, cửa cuốn kéo lên, quạt hút bật để khói thoát ra
ngoài….
- Hệ thống sẽ gửi cảnh báo kịp thời đến điện thoại của bạn.
Bạn có thể lắp đặt các cảm biến ở những khu vực dễ gây cháy hoặc bất cứ
ngóc ngách nào của ngôi nhà mình để phát hiện nguy cơ cháy nổ có thể
xảy ra.
Hãy để hệ thống an ninh Vinteli Home là “người bảo vệ” đáng tin cậy cho
mọi gia đình, dù bạn đang làm gì hay ở bất kỳ nơi đâu đều có thể điều
khiển và giám sát ngôi nhà mình một cách dễ dàng thông qua
smartphone hay máy tính bảng.
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA VINTELI HOME
Biệt thự Quận 9 - Tp.HCM
Hệ thống đèn thông minh

Biệt thự Mỹ Thái Quận 7 - Tp.HCM
Hệ thống nhà thông minh

Biệt thự vườn Q. 9 - Tp.HCM
Hệ thống tưới tự động

Biệt thự Biên Hòa - Đồng Nai
Hệ thống nhà thông minh

Penhouse c/c Thủy Lợi - Tp.HCM
Hệ thống nhà thông minh

Nhà gỗ - Quận 9, Tp. HCM
Hệ thống nhà thông minh

Tropical Villa Khang Điền - Q. 9
Hệ thống nhà thông minh

Vp làm việc E-Town 2 - Tp.HCM
Hệ thống chiếu sáng tự động

Biệt thự cao cấp - Tỉnh Bến Tre
Hệ thống an ninh

1. Giải pháp nhà thông minh của Vinteli Home có ưu điểm gì so với những giải pháp nhà thông minh khác trên thị trường?
- Sử dụng kết nối không dây bằng sóng Z-wave: là công nghệ truyền thông không dây tối ưu và tiên tiến nhất hiện nay.
- Lập trình mọi kịch bản theo nhu cầu sử dụng riêng của mỗi gia đình
- Khả năng tương thích và mở rộng cao: giúp chủ nhà tiết kiệm chi phí đầu tư. Khi cần lắp đặt thêm thiết bị cho ngôi nhà của mình, chủ nhà chỉ cần chọn sản phẩm có tích
hợp chuẩn Z-wave là có thể sử dụng vào mạng chung trong nhà thông minh.
- Lắp đặt được hầu hết cấu trúc của các ngôi nhà do sử dụng công nghệ không dây, tận dụng lại hệ thống điện hiện hữu của nhà bạn và không cần đục tường.
- Các công tắt cảm ứng tương thích hoàn toàn với các đế âm tường có sẵn trên thị trường.
2. Nhà thông minh Vinteli Home có tiết kiệm năng lượng?
Hệ thống nhà thông minh Vinteli Home sẽ tối ưu hóa năng lượng bằng cách tự động tắt các thiết bị điện khi không cần thiết như: đèn nhà vệ sinh tắt khi không có người;
đèn sẽ tự điều chỉnh độ sáng vào ban ngày và ban đêm; máy lạnh tắt khi không có người, mở cửa sổ hay tự chỉnh điều nhiệt độ về khuya…để tránh lãng phí năng lượng.
3. Điều khiển Nhà thông minh Vinteli Home có dễ dàng không?
Rất dễ sử dụng qua giao diện trực quan trên smartphone hay máy tính bảng, ở đó sẽ mô phỏng các thiết bị điện trong nhà, bạn chỉ cần chạm vào ứng dụng điều khiển, thì
kịch bản sẽ tự động thực hiện theo lập trình, mọi thứ dễ dàng với tất cả thành viên trong gia đình.
4. Tôi có thể tự cài đặt, lập trình các thiết bị của Vinteli Home hay không?
Bạn hoàn toàn có thể tự cài đặt các thiết bị Vinteli Home theo hướng dẫn và lập trình các kịch bản đơn giản nếu bạn am hiểu về kỹ thuật.
5. Các sản phẩm của hệ thống nhà thông minh Vinteli Home được nhập khẩu hay sản xuất ở đâu?
Sản phẩm của Vinteli Home được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Ý và Ba Lan đem lại những sản phẩm đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn.
6. Sóng Z-wave truyền được bao xa?
Khoảng 20 mét kể cả có tường chắn và 30 mét nếu không có vật cản sóng. Mỗi thiết bị Z-wave là bộ thu và phát sóng nên mỗi thiết bị sẽ đóng vai trò là một “trạm trung
gian” chuyển tiếp sóng điện từ đến các thiết bị khác. Do đó, căn nhà bạn sẽ được phủ sóng mà không bị giới hạn.
7. Tôi có thể mua các thiết bị của Vinteli Home ở đâu?
Bạn có thể mua tại các đại lý ủy quyền của chúng tôi trên toàn quốc, tham khảo danh sách đại lý tại website:www.vinteligroup.com
8. Chế độ bảo hành thiết bị của Vinteli Home như thế nào?
Chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng 2 năm đối với tất cả thiết bị của Vinteli Home
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