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Khái niệm nhà thông minh đã không còn quá xa lạ với mọi người. Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp: 
Lumi, Acis, BKAV, Broadlink,… với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường.

Được thành lập từ 2011, nhà thông minh Orvibo là một nhãn hàng đến từ thị trường Trung Quốc, cung cấp thiết bị cho thị trường đại lục, Châu Âu, Mỹ.

Theo kế hoạch kinh doanh 2020, DSS Việt Nam sẽ trở thành nhà phân phối sản phẩm nhà thông minh Orvibo tại thị trường Việt Nam hứa hẹn sẽ mang 
đến những sản phẩm tốt nhất cho quý đại lý và người tiêu dùng.





ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI

Hỗ trợ điều khiển thiết bị qua giọng nói:

• Siri
• Alexa
• Google Home



MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG 
NHÀ THÔNG MINH ORVIBO
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• Server và phần mềm: Kết nối với thiết bị qua internet, điều khiển và giám sát qua phần mềm HomeMate.
• Thiết bị hoạt động độc lập: Các thiết bị sử dụng kết nối wifi: Magic Cube, Allone pro, ổ cắm thông minh.
• Thiết bị sử dụng Zigbee: Bộ điều khiển trung tâm là bộ não của ngôi nhà giúp thực hiện các điều khiển và liên kết giữa server, thiết bị sử dụng

độc lập và thiết bị sử dụng zigbee.



ZigBee
Công suất cao: Không gian mở rộng đáng kể. ZigBee áp dụng cấu trúc 

mạng sao, phẳng và lưới có thể hỗ trợ 65.000 thiết bị.

Tiêu thụ năng lượng cực thấp: ZigBee được thiết kế tiêu thụ năng

lượng cực thấp. Điều đó cho phép cảm biến hỗ trợ nguồn điện trong 6 

đến 24 tháng hoặc thậm chí lâu hơn.

Phản hồi hai chiều: Phản hồi hai chiều chính xác, trạng thái làm việc 

của thiết bị có thể nhìn thấy và các nhược điểm của trạng thái vô hình 

của điều khiển từ xa nhà thông minh truyền thống được giải quyết.

Ổn định và đáng tin cậy: Với chức năng tự phục hồi, khi một thiết bị bị 

lỗi tín hiệu, tín hiệu sẽ được truyền qua các thiết bị khác.

Yêu cầu băng thông thấp: ZigBee hoạt động ở tốc độ 20 đến 250 kbps 

và truy cập Internet như 2G, 3G và Wi-Fi có thể được truy cập trơn tru.

Không can thiệp cho ID độc lập: Mỗi thiết bị ZigBee đều có một ID 

độc quyền và tránh nhiễu.

Độ trễ thời gian ngắn: ZigBee được đặc trưng bởi tốc độ làm việc cao. 

Chỉ cần 15ms để thức dậy và 30ms để truy cập mạng.

Hiện nay những sản phẩm nhà thông minh sử dụng sóng không dây khá
phổ biến và đa dạng
• Lumi: Zigbee, Z-WaveAlexa
• BKAV, BroadLink: Wifi
• Acis: RF433



Device

MeshNetwork

KẾT NỐI 
DẠNG MESH

Zigbee là Zigzak+Bee: kết nối dạng tổ ong.

Với dạng hình lưới (Mesh network): Mạng này có độ tin cậy cao, mỗi nút trong mạng lưới đều có khả năng liên kết với các nút khác, cho phép tín 
hiệu truyền liên tục trong mạng và bền vững. Nếu có sự cản trở thì hệ thống sẽ tự nhảy sang nút khác.



GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM



H U B S
Mini hub được phát triển cơ sở trên giao thức ZigBee, bộ não của hệ
thống nhà thông minh Orvibo.

Mini  có giao diện Ethernet, kết nối với LAN hoặc WAN thông qua giao
thức TCP / IP. Điều khiển các thiết bị ZigBee thông qua định tuyến
không dây hoặc mạng truyền thông di động trong các thiết bị di động.

Mini hub VS20 kết nối khoảng 100 thiết bị.

Mini Hub

Kết nối tất cả các thiết bị Zigbee để giao tiếp với phẩn mềm HomeMate

Thực hiện các điều khiển thông minh

Lưu lại cấu hình, thiết lập điều khiển thiết bị 



Mixpad là một phiên bản nâng cấp của thiết bị trung tâm:
• Màn hình cảm ứng
• 6 nút vật lý: điều khiển từ xa, điều khiển ngữ cảnh
• Hỗ trợ điều khiển giọng nói
• Kết nối wifi
• Kết nối tối đa 200 thiết bị



Cấu trúc tầng của bộ
điều khiển trung tâm

Một ngôi nhà có thể kết nối nhiều bộ điều khiển 
trung tâm

Để đảm bảo kết nối và khả năng mở rộng người ta 
thường xếp bộ điều khiển trung tâm theo mô hình 
dạng tầng



TOUCH 
CLASSIC

GEEKRAW

Công tắc thông minh:
• Công tắc cảm ứng thông minh
• Công tắc cơ thông minh
Điều khiển qua app
Hẹn giờ, đặt kịch bản, ngữ cảnh
Điều khiển giọng nói



Người dùng có thể điều khiển động cơ rèm từ xa và hỗ 
trợ điều khiển thời gian thực.
Với chức năng nhận dạng tự động, khi người dùng kéo 
nhẹ rèm, tất cả các rèm sẽ tự động mở hoặc đóng.
Nó cũng có thể được kiểm soát bởi ngữ cảnh. Bắt đầu ngữ cảnh trở về nhà, khi bạn 

bước vào phòng khách từ lối vào, đèn sẽ 
sáng lên và màn cửa sẽ tự động mở.

SMART CURTAIN CONTROL SYSTEM

Điều khiển rèm thông minh:
• Allone Pro: điều khiển rèm qua RF 433,92Mhz
• Multifuntion Relay: Điều khiển nguồn động cơ, tín hiệu mức thấp
Sử dụng động cơ rèm cửa Orvibo
Thiết lập kịch bản, ngữ cảnh
Điều khiển giọng nói





MULTIFUNCTIONAL RELAY

1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐIỆN ÁP CAO
Trong chế độ làm việc này, bạn có thể điều khiển động cơ hai chiều sử dụng điện áp AC và thiết bị đầu cuối COM (dây trung tính). Chẳng hạn 
như động cơ rèm, động cơ cửa nhà để xe, động cơ màn cuốn.

2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐIỆN ÁP THẤP, MẠNG (ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU)
Trong chế độ làm việc này, bạn có thể điều khiển động cơ có các đầu nối COM mở, đóng, dừng, COM. Bật nguồn động cơ, sau đó chạm vào
dây mở và COM sau đó tháo ra. Kiểm tra xem động cơ tiếp tục mở động cơ? Nếu vậy, bạn có thể sử dụng chế độ làm việc điện áp thấp để 
kết nối động cơ này.

3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC RƠLE ĐIỆN
Có ba rơle riêng trên rơle đa chức năng. Bạn có thể điều khiển chúng một cách riêng biệt trong chế độ làm việc này.

Một thiết bị đa chức năng, có thể thay đổi 
mục đích sử dụng

Dễ dàng lắp đặt, thay đổi, thêm mới thiết bị

Thiết kế nhỏ gọn, thời thượng

Thiết lập hẹn giờ, kịch bản, ngữ cảnh

Điều khiển giọng nói



RGB RELAY

Điều khiển LED trang trí: đèn tranh, đèn khe hắt

Điều khiển tăng giảm độ sáng, thay đổi màu sắc



ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

ĐIỀU KHIỂN IR & RF
Allone Pro
• Tần số thu phát hồng ngoại: 20 ~ 60KHz
• Tần số thu phát RF: 433.92KHz
• Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
• Nguồn cấp: 5V DC, 1A, Micro USB
• Chức năng: Điều khiển thiết bị có hỗ trợ remote hồng

ngoại 20-60KHz, RF 433.92 KHz

Magic Cube
• Tần số thu phát hồng ngoại: 20 ~ 60KHz
• Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
• Nguồn cấp: 5V DC, 1A, Micro USB
• Chức năng: Điều khiển thiết bị có hỗ trợ remote hồng

ngoại 20-60KHz

Điều khiển thiết bị có hỗ trợ Remote hồng ngoại, RF

Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng

Có thể hoạt động độc lập, kết nối wifi

Thiết lập hẹn giờ, kịch bản, ngữ cảnh

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



An ninh nhà là ưu tiên hàng đầu của cuộc sống. An 
ninh thông minh cho ngôi nhà được hiện thực hóa 
bằng cảm biến khói / khí / nước, cảm biến chuyển 
động, camera IP, v.v., luôn bảo vệ tài sản và sự an 
toàn của các thành viên trong gia đình.

Không bao giờ bỏ lỡ thời gian quý giá với gia đình. 
Âm thanh hai chiều cho phép bạn nói chuyện với gia 
đình qua camera, liên lạc mọi lúc mọi nơi.

S E C U R I T Y Giám sát an ninh:
• Hình ảnh camera
• Các cảm biến hỗ trợ giám sát an ninh: cảm biến cửa, 

cảm biến chuyển động, cảm biến khói,…
• Nút ấn khẩn cấp: sử dụng trong trường hợp có sự cố



CAMERA GIÁM SÁT

Camera giám sát 24/24

Trích xuất dữ liệu

Các công nghệ mới hỗ trợ xử lý hình ảnh



C Ả M  B I Ế N  C Ử A Z I G B E E  M I N I  H U B
C Ả M  B I Ế N  

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G

S E C U R I T Y  K I T
Thiết bị:
• Mini Hub
• Cảm biến cửa
• Cảm biến chuyển động
• Cảm biến khói 



CẢM BIẾN CỬA
Cảm biến cửa: phát hiện hành động mở cửa
• Chế độ vắng nhà: khi phát hiện mở cửa -> gửi cảnh báo đến điện thoại
• Chế độ ở nhà: khi phát hiện mở cửa -> gửi cảnh báo đến điện thoại
• Thiết lập các kịch bản thông minh
• Thời lượng pin: 1 năm



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Cảm biến chuyển động: phát hiện chuyển động trong khu vực
• Chế độ vắng nhà: khi phát hiện chuyển động -> Gửi cảnh báo đến điện thoại
• Chế độ ở nhà: Không gửi cảnh báo khi có chuyển động
• Thiết lập các kịch bản thông minh
• Thời lượng pin: 1 năm



CẢM BIẾN KHÓI
• Cảm biến khói: phát hiện khói
• Gửi thông báo đến điện thoại khi có cảnh báo khói
• Còi beep khi cảnh báo: 85dB
• Thiết lập các kịch bản thông minh
• Thời lượng pin: 1 năm



NÚT ẤN KHẨN CẤP
• Nút ấn khẩn cấp
• Gửi thông báo đến điện thoại khi có người ấn nút
• Có thể cầm tay hoặc gắn tường
• Thời lượng pin: 1 năm



CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ,  
ĐỘ ẨM

• Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm: đo nhiệt độ và độ ẩm vị trí lắp đặt
• Thiết lập các kịch bản thông minh 
• Thời lượng pin:  1 năm
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