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TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG SỐ
SMART MONITORING
AND CONTROLLING SYSTEM
Với giải pháp Smart Monitoring & Controlling System (SMCS) cho ứng dụng cho nhà ở, căn
hộ hay biệt thự thông minh - SHOME, tất cả các hệ thống và thiết bị như hệ thống điện,
kiểm soát ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, theo dõi môi trường… sẽ hoạt động cùng nhau, hợp
tác, giao tiếp, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn. SHOME sẽ hỗ trợ để tăng sự thoải mái
và an toàn của bạn, tiết kiệm năng lượng sử dụng, đồng thời hệ thống cũng có thể linh
hoạt thay đổi và mở rộng phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Hệ thống chiếu sáng, an ninh, các thiết
bị và phương tiện truyền thông như TV,
máy tính, điện thoại hay điều hòa
không khí, máy phát điện, hệ thống
nước…, bạn có thể điều khiển tất cả
thông qua ứng dụng di động phần
mềm… và giọng nói của chính bạn. Bạn
có thể giám sát mọi thứ thông qua màn
hình máy tính hoặc qua điện thoại từ
bất kỳ nơi nào, bất cứ lúc nào bạn
muốn.

SHome đặc biệt được phát triển dựa trên nhu cầu về đảm bảo an ninh và tiết kiệm năng
lượng của người sử dụng.
AN NINH VẬT LÝ

HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Dựa trên hàng rào điện tử với cơ
chế cảnh báo thông minh, loại bỏ
tới 90% cảnh báo giả.

cho phép lưu trữ các sự kiện
diễn ra và cập nhật toàn bộ lên
Cloud Computing để đảm bảo có
thể xem lại khi cần.

AN NINH NĂNG LƯỢNG
Nắm bắt được các sự cố có thể
có trong nhà và ngay lập tức gửi
cảnh báo cho chủ nhà.
KIỂM SOÁT
Được các hoạt động của nguồn
cấp điện, tránh những rủi ro liên
quan tới hệ thống cấp nguồn.

Người dùng có thể xem được
năng lượng tiêu thụ tại các địa
điểm, các tầng khác nhau.

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và
báo cáo trên phần mềm và ứng
dụng điện thoại.

BÊN CẠNH ĐÓ, SHOME CÓ THỂ MỞ RỘNG THÊM CÁC TÍNH NĂNG TÙY BIẾN KHÁC NHƯ:
Hệ thống giám sát chi tiết cho từng thiết
bị tại mỗi tầng
Hệ thống cảnh báo phòng chống cháy nổ
Hệ thống Ổ cắm, công tắc thông mình
Hệ thống điều khiển điều hoà
Hệ thống điều khiển nước tự động
Hệ thống kiểm soát cửa đóng mở và gửi
cảnh báo nếu có truy cập bất hợp pháp.
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GIẢI PHÁP TRÊN NỀN TẢNG IOT
IoT, Big Data, AI, Cloud Computing là trái tim ngành công nghiệp
4.0, là trung tâm giám sát điều hành, là đầu não để cung cấp các
hệ thống cho phép truy cập thông qua giao diện Web và Mobile
App. Chính vì vậy, xu thế này đã được chúng tôi áp dụng cho
giải pháp SHome.

ỨNG DỤNG MOBILE APPS (IOS VÀ ANDROID )
Người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống linh hoạt từ
máy tính hoặc điện thoại qua ứng dụng di động Spente có sẵn
trên hệ điều hành iOS và Android.

HÀNG RÀO ĐIỆN TỬ
Hệ thống hàng rào điện tử được thiết kế đặc biệt, các thiết bị
phát ra tia quang điện mà mắt thường không nhìn thấy được
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và an ninh cho
khu vực xung quanh.
Chỉ cần có bất kỳ vật thể nào che khuất giữa các thiết bị lập tức
hệ thống báo động sẽ được kích hoạt (còi hú, đèn báo tự cháy
sáng khu vực có trộm, gọi báo động đến các số di động đã cài
đặt trước) đồng thời kết hợp hệ thống camera ghi hình và gửi
hình ảnh về SMS cho chủ nhà.

RFID - KIỂM SOÁT TRUY CẬP
RFID là hệ thống nhận diện và quản lý người dùng tự động,
được kết nối với Cloud Computing, có thể kết hợp với hệ thống
tự động mở cửa khi chủ nhà gấn đến nhà.
SMCS hỗ trợ kiểm soát việc ra vào và cảnh báo nếu hệ thống
cửa không tự động đóng.
Sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác khi có yêu cầu thông
qua các giao tiếp như RS-232, RS-485
Ghi nhận và cảnh báo toàn bộ những sự kiện đóng mở bất
thường.

CAMERA AN NINH

Toàn bộ hình ảnh được các Camera quan sát tiếp nhận và được
chuyền về trung tâm thông qua mạng cáp truyền dẫn tín hiệu
riêng của từng Camera.
Tại trung tâm, tín hiệu truyền về được xử lý nhờ bộ chia hình
sau đó đưa lên màn hình để theo dõi và giám sát. Màn hình
giám sát có khả năng hiển thị luân phiên các hình ảnh.
Hình ảnh được lưu lại trên trong ổ cứng nhờ đầu ghi chuyên
dụng và có thể phát lại vào bất cứ lúc nào. Việc tìm kiến hình
ảnh lưu trữ rất thuận tiện nhanh chóng nhờ khả năng tìm kiếm
theo thời gian của đầu ghi hình.

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
Hệ thống giám sát môi trường được thiết kế không chỉ phục vụ
mục đích hiển thị các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng
không khí mà còn có thể chủ động đưa ra các tư vấn điều chỉnh
về hành vi sử dụng năng lượng trong nhà.
Tự động điều chỉnh và kích hoạt các quạt thông gió hay máy
phát điện khi có sự cố.
Cảnh báo sớm các sự cố như cháy, khói… cho chủ nhà thông
qua SMS và mobile app.

GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG
SHome có thể đọc các thông số về điện năng tiêu thụ theo dòng
điện được kéo tới các khu vực trong nhà.
00000

Kiểm tra lượng điện tiêu thụ cho các tầng, khu vực khác nhau
để từ đó có thể biết được khu vực nào tiêu tốn nhiều năng
lượng nhất
Kiểm tra được dòng điện theo quá tải cho phép và gửi cảnh báo
cho chủ nhà.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN CẤP THÔNG MINH ATS
Tự động khởi động nguồn điện máy phát khi có sự cố mất điện.
Khi có điện trở lại, hệ thống sẽ ngắt máy phát và chuyển về lưới
điện chính. ATS sẽ kiểm soát lưới điện và báo cho chủ nhà các
trường hợp chuyển đổi nguồn cung cấp.
Tích hợp cơ chế kiểm tra trạng thái hoạt động của máy phát
điện để đảm bảo sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu.

HỆ THỐNG NƯỚC SINH HOẠT, TƯỚI TIÊU, THỦY LỢI TM
Tự động vận hành hệ thống nước tưới cho cây cối, sân vườn…
Tưới tiêu chọn lọc ở các vùng khô hạn để tiết kiệm nước và
năng lượng tiêu thụ.
Áp cho sân vườn, khu vực trồng trọt…

NÚT BẤM ONE TOUCH THÔNG MINH
Tính năng giúp tiết kiệm các thao tác của chủ nhà khi sử dụng
hệ thống. Người dùng chỉ cần ấn phím One Touch để tắt toàn bộ
hệ thống (trong trường hợp chủ nhà ra khỏi muốn tắt toàn bộ hệ
thống trong nhà, hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.).
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