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THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH 

Đèn cảm ứng tự động
Công tắc cảm ứng
Công tắc đóng mở không dây
Công tắc hẹn giờ ( Timer )
Chuông báo khách báo động
Đèn Led tiết kiệm điện
Nhà thông minh ( Smart home )

Thiết bị điện thông minh duxa là gì ?
duxa cung cấp các loại thiết bị giúp tự động hóa, điều
khiển từ xa các thiệt bị điện trong nhà. Giúp ngôi nhà
trở nên thông minh & An toàn.
Các giải pháp & ứng dụng ? 
- Tự động hóa hệ thống chiếu sáng các khu vực công 
cộng tự bật khi có người đi tới và tự tắt khi người đi khỏi.
- Thay thế hệ công tắc có dây bằng không dây, điều khiển
từ xa bằng tay điều khiển, điện thoại smart...
- Báo khách tự động thay lễ tân, bảo vệ 
- Chống trộm, đuổi trộm, báo đột nhập
- Cảnh báo an toàn các rủi ro cháy nổ, xì gas
- Hẹn giờ tự động tưới cây, bơm nước ....

Thiết bị điện thông minh duxa là sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam do công ty TNHH Thiết bị điện Tường An
đăng ký bảo hộ độc quyền từ năm 2014.
Sản phẩm thương hiệu duxa được thiết kế, lắp ráp sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn CHLB Đức.
Sản phẩm được bảo hành chính hãng tại các trạm bảo hành  và các đại lý  trên toàn quốc.  của duxa

Sứ Mệnh:
Phổ cập thiết bị điện thông minh cho ngôi nhà Việt.  Mang đến các giá trị cao cho con người & xã hội: 
               An toàn - Tiện nghi cho người sử dụng điện - Tiết kiệm, tránh lãng phí điện  
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Công tắc tự động bật tắt thiết bị điện ( đèn, quạt... ) 

N
L Công tắc Cơ

Công tắc cảm biến

Đèn 1 Đèn 2

Sơ đồ lắp đặt thêm công tắc cảm ứng cho hệ đèn đã có sẵn

Cắt đôi dây và đấu thêm công tắc cảm ứng cho hệ đèn đã có sẵn.  
Chú ý: công tắc cơ để chế độ luôn bật hoặc bỏ hẳn công tắc cơ.

N
L

Công tắc Cơ Đèn 1 Đèn 2

Sơ đồ lắp đặt công tắc cảm ứng cho hệ đèn có cưỡng chế

Chạy thêm đường dây lửa ( lấy trước công tắc cơ) cho công tắc cảm ứng.  
Chú ý: Cấp đúng dây lửa cho cả 2 công tắc. 

Công tắc cảm biến

Nguyên tắc hoạt động: Khi có người đi đến vùng bao phủ của cảm biến, đèn tự bật
Người đi khỏi đèn tự tắt. 

Nguyên tắc hoạt động: Bật công tắc cơ đèn luôn sáng. Tắt công tắc cơ, hệ thống
đèn tự động sáng khi có người, tự tắt khi người đi khỏi.
        

Đèn 3

Công tắc cảm ứng hồng ngoại

duxa-S30
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 800w - P (Led): 100W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 30-300s
. Tầm xa tia cảm ứng: 5~8m
. Góc quét của hồng ngoại: 140x360 độ
. KT: 40x95mm  Nhựa chống cháy

Giá: 270.000 

duxa-S27

Giá: 260.000 

Cảm ứng lắp nổi trần

IP: 20
chống ẩm

h: ~2-4m

Ứng dụng: Lắp công tắc tự động bật 
tắt cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn
nhà vệ sinh, hành lang, ban công.... 

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 1000w - P (Led): 120W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 10s-5p

. Tầm xa tia cảm ứng: 5~8m

. Góc quét của hồng ngoại: 140x360 độ

. KT: 40x95mm  Nhựa chống cháy
Ứng dụng: Công tắc tự động bật tắt
cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn
nhà vệ sinh, hành lang, ban công.... 

h: ~2-4m
Chân đế 
điều chỉnh
lên xuống 
trái phải 

duxa-PS95
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 1200w - P (Led): 150W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 2-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 10s-5p
. Tầm xa tia cảm ứng: 4~6m
. Góc quét của hồng ngoại: 120x45 độ 
. KT: Vành76mm  Lỗ khoét 60mm
 Nhựa chống cháy

Giá: 380.000 

duxa-S26

Giá: 290.000 

Cảm ứng âm trần 
IP: 45
chống ẩm cao

Ứng dụng: Lắp âm trần thạch cao, 
tự động bật tắt cho các hệ đèn đã có 
sẵn như: đèn nhà vệ sinh, hành lang,
sảnh chờ thang máy.... 

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 1000w - P (Led): 120W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-6p

. Tầm xa tia cảm ứng điều chỉnh: 2-12m

. Góc quét của hồng ngoại: 180x45 độ

. KT: 97x59x117mm  Nhựa chống cháy

Ứng dụng: Lắp ngoài trời, tự động bật tắt
cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn tường, 
đèn pha ngoài trời, đèn sân vườn.....

h: ~2-10m

duxa-ATS76
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 800w - P (Led): 100W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p
. Tầm xa tia cảm ứng: 5~8m
. KT: 96x45mm   Vỏ hợp kim

Giá: 440.000 

duxa-ATS90

Giá: 490.000 

Ứng dụng: Lắp công tắc tự động bật 
tắt cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn
nhà vệ sinh, hành lang, ban công.... 

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 1000w - P (Led): 120W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p

. Tầm xa tia cảm ứng điều chỉnh: 4-12m

. KT: 110x45mm  Nhựa PVC

Ứng dụng: Công tắc tự động bật tắt
cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn
nhà vệ sinh, hành lang, ban công.... 

Cảm ứng lắp nổi tường

IP: 55

Chân đế điều chỉnh
lên xuống trái phải 

180 x 45

Cảm ứng âm trần 

140 x 360

IP: 45
chống ẩm cao

140 x 360

Cảm ứng nổi tường ngoài trời

Lỗ khoét: 60mm

Lỗ khoét 76mm

Cảm ứng âm trần 

Lỗ khoét 90mm

duxa-SH89
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 2000w - P (Led): 200W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 7s-8p
. Tầm xa tia cảm ứng: 5~8m
. KT: 96x53mm Nhựa chống cháy

Giá: 860.000 

duxa-S33

Giá: 320.000 

Ứng dụng: Lắp công tắc tự động bật 
tắt cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn
nhà vệ sinh, hành lang, ban công.... 

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 1000w - P (Led): 120W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p

. Tầm xa tia cảm ứng điều chỉnh: 4-12m

. Kích thước: 110x45mm  Nhựa PVC

Ứng dụng: Công tắc tự động bật tắt
cho các hệ đèn đã có sẵn như: đèn
nhà vệ sinh, hành lang, ban công.... 

Cảm ứng nổi trần siêu nhạy 

180 x 360140 x 360

Cảm ứng nổi trần có cưỡng chế 

IP: 45
chống ẩm cao

Công tắc cưỡng chế bật đèn

N

L

Cảm Ứng
Đèn

R

IP: 45
chống ẩm cao

IP: 45
chống ẩm cao

IP: 20
chống ẩm

18 Tháng18 Tháng

18 Tháng 18 Tháng

18 Tháng18 Tháng

18Tháng 18Tháng

Nguyên tắc hoạt động: Sử dụng công nghệ tia hồng ngoại phát hiện thân nhiệt chuyển động ( khi có người đi tới cắt các tia hồng ngoại

thì công tắc sẽ tự đóng mạch cấp điện cho các thiết bị đầu cuối ( lắp cho đèn, đèn sáng; lắp cho quạt, quạt sẽ chạy; lắp cho van điện bồn

 vệ sinh, vòi nước ... sẽ hoạt động ) Khi người đi khỏi, công tắc tự tắt ngắt điện, các thiết bị điện đầu cuối sẽ ngừng hoạt động. 

L1 L1
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Công tắc tự động cho đèn cầu thang 

Đèn cầu thang

Sử dụng công tắc cảm ứng thay thế cho công 
tắc đảo chiều cầu thang.
Hoạt động: Khi có người đi lên, xuống cầu thang, 
đènsẽ tự động bật. Đi hết cầu thang, đèn sẽ tự tắt.
 

Giá: 390.000 

 Đối với cầu thang đã sử dụng công tắc đảo chiều:
. Bỏ công tắc đảo chiều thay bằng công tắc cảm ứng

hồng ngoại ( Có thể thay hạt giữ lại mặt cũ hoặc thay cả bộ ) 
   . Mỗi đèn của cầu thang sẽ lắp 2 mắt cảm ứng cho 

chiều lên và xuống ( Lắp đúng chiều nóng lạnh để
khi 2 cảm ứng cùng hoạt động không bị chập điện )

   . Trường hợp công tắc đảo chiều không có dây âm,
thì cần kéo thêm dây âm ( Thiết bị cảm ứng cần đầy đủ

âm dương để hoạt động ổn định )
    Chú ý: Tính công suất phù hợp ( công suất đèn không

nên quá 70% công suất chịu tải của thiết bị )
     Nếu góc quét của hồng ngoại quá rộng, ra cả hành lang,

sử dụng bút xóa hoặc sơn, băng keo trắng che bớt mắt 
hồng ngoại để hạn chế góc quét của các tia hồng ngoại . 

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 800w - P (Led): 80W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p

. Tầm xa tia cảm ứng: 4~6m

. Kích thước: 86x86mm

. IP 45 : Chống ẩm cao

Ứng dụng: Lắp đèn tự động bật tắt cho hệ cầu
thang trong nhà....

Công tắc hồng ngoại cầu thang mặt vuông âm tường đế tiêu chuẩn 

YAGP Vàng inox

Đế âm

Đế âm

duxa-S28 

Công tắc hồng ngoại cầu thang lắp âm đế chữ nhật tiêu chuẩn 

duxa-S29A

Giá: 440.000 

Chọn chế độ autoBật cưỡng chế đèn

Lắp vào đế âm 
chữ nhật

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 800w - P (Led): 80W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p

. Tầm xa tia cảm ứng: 4~6m - 8~10m

. Kích thước: 71x118mm

. IP 45: Chống ẩm cao

Ứng dụng: Lắp đèn tự động bật tắt cho 
hệ cầu thang trong nhà....

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 800w - P (Led): 80W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 

. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p

. Tầm xa tia cảm ứng : 4~6m - 8~10m

. Kích thước:  71x118mm

Ứng dụng: Lắp đèn tự động bật tắt cho 
hệ cầu thang trong nhà....

Hạt công tắc hồng ngoại cầu thang lắp cho các loại mặt: Panasonic, Schneider, Legrand, Sino, Roman ........ 

duxa-S03
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 800w - P (Led): 80W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 5s-8p
. Tầm xa tia cảm ứng: 4~6m - 8~10m
. Kích thước: Vừa các loại mặt công tắc  
. IP 45: Chống ẩm cao 

Ứng dụng: Thay các hạt công tắc cơ 
cũ để biến hệ đèn thành đèn tự động

Ưu điểm: Giữ lại mặt công tắc cũ, thay hạt cơ thành hạt cảm ứng,
Giúp đồng bộ, thẩm mỹ cho công trình

Giá: 370.000 

18 Tháng

18 Tháng

18 Tháng

R

YAGP Vàng nhũ YAGP inox

duxa-S29

Giá: 390.000 

Lắp vào đế âm 
chữ nhật

Sino Roman....LEGRAND

18 Tháng

R

Since 2010

Công tắc cảm ứng

Công tắc cảm ứng

N

L

R

Panasonic

Schneider Panasonic

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam2



Giá: 720.000 

Cảm ứng rada lắp nổi trần, tường.

Công tắc cảm ứng Rada ( cảm ứng chuyển động )

KT: Phi 95mm cao 38mm

360 x 360

Khu vực bao phủ sóng dạng cầu Xuyên kính, thạch cao 

Giá: 630.000 

Cảm ứng rada lắp dấu trên trần, trong tường, đèn

KT: Phi 95mm cao 38mm

360 x 360

18 Tháng

18 Tháng

Cảm ứng âm trần 

360 x 360

IP: 45
chống ẩm cao

duxa-SH86
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 2000w - P (Led): 200W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 2-2000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 10s,1p,5p,10p
. Chỉnh độ nhạy: 1m-10m 
. Cảm ứng chuyển động dạng sóng 360x360 độ không 
có góc chết, xuyên kính, thạch cao, gỗ mỏng
. Không bị ảnh hưởng nhiệt độ 

Ứng dụng: Công tắc tự động bật tắt cho các hệ đèn 
đã có sẵn như: đèn nhà vệ sinh, hành lang, ban công....  Giá: 890.000 

18Tháng

Dual sensor : Cảm biến kép 4 in 1 siêu nhạy   duxa-SRA 601A

Ứng dụng: Làm công tắc tổng tự động cho hệ thống các thiết bị điện ( điêu hòa, đèn, quạt, ổ cắm.... ) Tiện lắp cho văn phòng, nhà xưởng, nhà dân, 
wc..... Mỗi phòng 50m2 chỉ cần 1 thiết bị duy nhất. Không lo góc chết, khoảng cách,.... Đảm bảo còn người trong phòng thì đèn luôn sáng, quạt bật.... 
  

Giá: 4.390.000 
18 Tháng

360 x 360

Cảm biến kép Dual là dòng cảm biến tổng hợp 4 loại cảm 
biến trong một sản phẩm. Có chống nhiễu sóng :
- Cảm biến rada phát hiện chuyển động 40kHz
- Cảm biến hồng ngoại phát hiện thân nhiệt chuyển động
- Cảm biến âm thanh phát hiện tiếng động
- Cảm biến ánh sáng 5-3000 Lux
- Thời gian tắt điều chỉnh từ 30s-30 phút
. Quản lý theo vùng m2: 20-50m2
. Không chịu tải nên công suất lắp không giới hạn
. Sử dụng nguồn DC 12V / 24V 

DV12V
+ -

duxa-PTR804B
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 2000w - P (Led): 200W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 2-2000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 10s,1p,5p,10p
. Chỉnh độ nhạy: 1m-10m 
. Cảm ứng chuyển động dạng sóng 360x360 độ không 
có góc chết, xuyên kính, thạch cao, gỗ mỏng
. Không bị ảnh hưởng nhiệt độ 

Ứng dụng: Công tắc tự động bật tắt cho các hệ đèn 
đã có sẵn như: đèn nhà vệ sinh, hành lang, ban công....  

IP: 45
chống ẩm cao

Nguyên tắc hoạt động:
      Công nghệ sóng rada của quân đội phát hiện máy bay, các vật 
thể chuyển động được đưa vào phát triển trong dân dụng với 
tần số thấp không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
       Công tắc cảm ứng rada phát hiện chuyển động chính là một 
trạm rada thu nhỏ: khi phát hiện sự chuyển động trong vùng phủ 
sóng, công tắc sẽ tự bật ( đèn sáng, quạt chay...) Khi vật chuyển 
động ra khỏi vùng phủ sóng, công tắc tự ngắt ( đèn sẽ tắt... )
Ưu điểm:
- Vùng bao phủ dạng cầu sóng có thể điều chỉnh độ xa phủ sóng
từ 1-10m, không có góc chết.
- Dạng sóng xuyên vật cản mỏng như: Thạch cao, kính...
- Độ nhạy cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường.

duxa-PTR803B
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 2000w - P (Led): 200W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 2-2000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 10s,1p,5p,10p
. Chỉnh độ nhạy: 1m-10m 
. Cảm ứng chuyển động dạng sóng 360x360 độ không 
có góc chết, xuyên kính, thạch cao, gỗ mỏng
. Không bị ảnh hưởng nhiệt độ 

Ứng dụng: Công tắc tự động bật tắt cho các hệ đèn 
đã có sẵn như: đèn nhà vệ sinh, hành lang, ban công....
hoặc biến các loại đèn lốp, đèn trùm... thành đèn cảm ứng.  

IP: 20
chống ẩm

R

Since 2010

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam3
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duxa-S16
. AC: 220V 50/60Hz
. P (Led): 60W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 15-300s
. Tầm xa tia cảm ứng: 6~8m
. Góc quét của hồng ngoại: 120x360 độ
. KT: 84x84x38mm  Nhựa chống cháy

Giá: 188.000

Đui đèn cảm ứng gắn tường, trần có điều chỉnh

Ứng dụng: Chiếu sáng tự động cho nhà
vệ sinh, hành lang, ban công, sân cho nhà 
trọ, chung cư, nhà dân ....

Đèn cảm ứng hồng ngoại tự động bật tắt khi có người

duxa-S17
. AC: 220V 50/60Hz
. P (Led): 200W
. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-5000 
. Chỉnh thời gian tắt (Times): 10s-5p
. Tầm xa tia cảm ứng điều chỉnh: 2-12m
. Góc quét của hồng ngoại: 120x360 độ 
. KT: 53x78x97 mm Nhựa chống cháy
 Nhựa chống cháy

Giá: 280.000 

Đui đèn cảm ứng chân cắm ổ điện

Ứng dụng: Làm đèn ngủ, đèn chiếu sáng
thuận tiện cắm ổ điện .....

Bóng đèn led  cảm ứng hồng ngoại E27

Nguyên tắc hoạt động: Cảm ứng hồng ngoại được tích hợp cùng với đèn, đui đèn. Đèn tự sáng khi có người đi tới và tự tắt khi người đi khỏi

Lắp bóng Led 

Đui đèn E27

120 x 360

E27

120 x 360

Chân cắm 
ổ điện

Mắt cảm ứng 
hồng ngoại

Đui đèn E27

Led max 200W

Chỉnh thời gian tắt

Từ 10 - 300s
Chỉnh ngày đêm

Từ 5 - 5000Lux Chỉnh độ nhạy

Từ 2 - 12m

Cắm 
ổ điện

IP: 20
chống ẩm

120 x 360

Đui chếch

Chóa đèn thả duxa-S24
. AC: 220V 50/60Hz
. Chỉ hoạt động khi trời tối : ~10Lux 
. Tự động tắt sau ~ 30S 
. Tầm xa tia cảm ứng điều chỉnh: 4-5m
. Góc quét của hồng ngoại: 120x360 độ 
. Led siêu sáng: 6500K / 3500K
 Nhựa chống cháy

Ứng dụng: Lắp vào các vị trí có sẵn đui
hoặc cho các loại đèn thả đui 

7W:  195.000 9W:  245.000 12W:  265.000 

R

Bóng đèn led  cảm ứng sóng Rada E27

Lắp cho đèn tường Lắp cho đèn Thả Lắp cho đèn Cột

duxa-DR12
. AC: 220V 50/60Hz
. Chỉ hoạt động khi trời tối : ~10Lux 
. Tự động tắt sau ~ 30S 
. Cảm ứng xuyên vật cản mỏng : 5-8m
. Góc quét  : 360x360 độ 
. Led siêu sáng: 6500K / 3500K
 Nhựa và tản nhiệt kim loại

Ứng dụng: Biến các loại đèn có sẵn tại
các khu vực công cộng thành đèn tự động
bật tắt như đèn tường, đèn thả, đèn trụ cột 
cổng, đèn chùa, đèn chùm, đèn lốp ....

9W:  260.000 12W:  290.000 18W:  350.000 

Lắp cho đèn Lốp

Đèn Led cảm ứng tự động bật tắt sử dụng nguồn Pin 
Đèn sử dụng nguồn Pin để hoạt động ( có loại Pin thường và Pin sạc) thường dùng cho các vị trí không chạy được nguồn điện. 

Giá: 280.000 

7W:  180.000 . Nguồn 4,5V (3 Pin AAA 1,5V) 
. Hoạt động trong môi trường tối 
. Tự động tắt sau: ~ 30S 
. Chân đế cài bắt tường/trần
. Góc cảm ứng: 110x360 độ 
. Led 1w/60LM - 6000K 
. Tầm xa cảm ứng: ~4m
. Kích thước: 68x68x30mm

duxa-DS25P

Giá: 330.000 

. Nguồn Pin Sạc DC5V & 4 Pin AAA 1,5V 

. Hoạt động trong môi trường tối 

. Tự động tắt sau: 10-15S 

. Chân đế cài bắt tường/trần

. Góc cảm ứng: 110x360 độ 

. Led 0.7W/70LM - 6000K 

. Tầm xa cảm ứng: 3-5m

. Kích thước: 68x68x30mm

Giá: 350.000 Giá: 380.000 
Ứng dụng: Là các loại đèn
cảm ứng dùng Pin nên cơ động,
dễ lắp đặt và di chuyển.
Tiện lắp các đèn chiếu sáng
tự động cho tủ giầy, tủ quần áo,
Cầu thang, ..... 

. Nguồn 3 Pin AAA 1,5V 

. Hoạt động trong môi trường tối 

. Tự động tắt sau: ~20S 

. Chân để có nam châm điều chỉnh

. Góc cảm ứng: 120x360 độ 

. Led 0.8W/80LM - 6000K 

. Tầm xa cảm ứng: 3-5m

. Kích thước: 68x68x30mm

duxa-DS22P duxa-DS23P duxa-DS24P

. Nguồn Pin sạc 5V

. Hoạt động trong môi trường tối 

. Tự động tắt sau: ~20S 

. Chân để cài

. Góc cảm ứng: 110x360 độ 

. Led 0.7W/70LM - 6000K 

. Tầm xa cảm ứng: 3-5m

. Kích thước: 40x36x295mm

12Tháng12Tháng12Tháng12Tháng

18 Tháng

18 Tháng 18 Tháng 18 Tháng

18 Tháng

18 Tháng

duxa-S11
. Cắm ổ điện : 220V 50/60Hz
. P (Led): 5W
. Hoạt động khi thiếu ánh sáng 
. Tự tắt sau 30s khi không có người
. Tầm xa tia cảm ứng: 3-4m
. KT: 48x45x32mm  
Nhựa chống cháy

Giá: 188.000

Ứng dụng: Đèn ngủ, đèn phụ trong 
WC, đèn tủ ....

120 x 360

18 Tháng

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam4
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Đèn led 12v gắn tủ có cảm ứng tự động bật tắt

Kích thước

38 cm

58 cm

98 cm

Công suất

15W

20W

36W

Nguồn DC 

12V-1.5A

12V-2A

12V-3A

Ánh Sáng

3500K/6500K

3500K/6500K

3500K/6500K

Giá chưa nguồn

360.000 vnđ

390.000 vnđ

480.000 vnđ

Lắp nổi Lắp âm Lắp góc

duxa-DVT

duxa-DMD

duxa-DSS

Mã Sản Phẩm Loại Cảm Biến

Vẫy tay bật tắt: Vẫy tay qua đèn 
bật, vẫy tay lần nữa đèn tắt

Mở Đóng: Mở tủ đèn tự bật sáng,
 đóng tủ đèn tự tắt 

Hồng ngoại phát hiện thân nhiệt 
chuyển động bật tắt đèn

6mm

16mm 25mm 16mm

16mm

R

Đèn cảm ứng gắn âm chân cầu thang

R

R

R

R

R

R

R

duxa-S38
. AC: 220V 50/60Hz  Công suất : 3W
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-5p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 3-8m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng: 6500K / 3500K
. Có chế độ bật cưỡng chế
 Nhựa cao cấp chống cháy

Ứng dụng: Thiết kế đẹp dành cho 
cầu thang, biến cầu thang
bình thường thành cầu thang thông 
minh tự động chiếu sáng theo bậc  
khi có người đi đến. 

Giá: 420.000

RRR

Công tắc cơ
 cưỡng chế

L
N

AC:220v

L

Sản phẩm đèn chiếu sáng chuyên dụng cho các loại tủ

16mm

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam5

18 Tháng

18 Tháng

Sơ đồ đấu đèn cảm ứng cho cầu thang thông minh 2 chế độ : Tự động bật tắt và chế độ bật cưỡng chế       
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Đèn led nổi trần, tròn tràn viền có cảm ứng 
duxa-OTV19T

Đèn Led ốp nổi tròn  tràn viền cảm ứng hồng ngoại 
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-9m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k 
. Có chế độ bật cưỡng chế

 Công suất

12W

18W

24W

36W

Độ sáng Kích thước Giá

1920 LM

2880 LM

3840 LM

5760 LM

120 mm

180 mm

220 mm

300 mm

590.000 VNĐ

680.000 VNĐ

790.000 VNĐ

980.000 VNĐ

Không cảm ứng

230.000 VNĐ

290.000 VNĐ

390.000 VNĐ

590.000 VNĐ

duxa-OTV19V
Đèn Led ốp nổi vuông  tràn viền cảm ứng hồng ngoại 
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-9m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k 
. Có chế độ bật cưỡng chế

 Công suất

12W

18W

24W

36W

Độ sáng Kích thước Giá

1920 LM

2880 LM

3840 LM

5760 LM

120 mm

180 mm

220 mm

300 mm

630.000 VNĐ

690.000 VNĐ

830.000 VNĐ

1.090.000 VNĐ

240.000 VNĐ

310.000 VNĐ

410.000 VNĐ

690.000 VNĐ

duxa-LV06 
Đèn Lốp nổi cảm ứng hồng ngoại ( viền bạc & viền đen ) 
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-9m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k 
. Có chế độ bật cưỡng chế

 Công suất

18W

Kích thước Giá

340mm x 80mm 590.000 VNĐ 390.000 VNĐ

duxa-LV05 
Đèn Lốp nổi cảm ứng hồng ngoại ( viền inox ) 
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-9m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k 
. Có chế độ bật cưỡng chế

 Công suất

12W

Kích thước Giá

290mm x 60mm 530.000 VNĐ

Không cảm ứng

230.000 VNĐ

duxa- TH01 ( 0,6m-1,2m ) 
Đèn Tuýp hộp Led cảm ứng cao cấp siêu sáng
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-9m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k 
. Có chế độ bật cưỡng chế

 Công suất

18W

36W

Độ sáng Kích thước Giá

3072 LM

6144 LM

600 mm

1200 mm

590.000 VNĐ

730.000 VNĐ

190.000 VNĐ

330.000 VNĐ

Đèn led nổi trần, vuông tràn viền có cảm ứng 

Đèn lốp led có cảm ứng 

Đèn tuýp  hộp  có cảm ứngled

Đèn lốp led có cảm ứng 

Không cảm ứng

Không cảm ứng

Không cảm ứng

Có thể tích hợp thêm chức năng 
điều khiển từ xa ( remod control )
- Đèn Smart cho nhà thông minh
Giá cộng thêm 460.000 vnđ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam6

Có thể tích hợp thêm chức năng 
điều khiển từ xa ( remod control )
- Đèn Smart cho nhà thông minh
Giá cộng thêm 460.000 vnđ

18 Tháng

18 Tháng

18 Tháng

18 Tháng

18 Tháng
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Đèn led âm trần cảm ứng cao cấp duxa-AS5w/7w/9w/12w/15w
Đèn led âm trần cảm ứng có đế tản nhiệt hợp kim 
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 4-9m
. Góc quét  : 120x360 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k/4500k 
. Có thể lắp thêm đèn ( công suất led max: 80w)
Bảo hành 18 tháng

 Công suất

7W

9W

12W

15W

Độ sáng Lỗ khoét Giá

840 LM

1080 LM

1440 LM

1800 LM

90 mm

115 mm

145 mm

145 mm

580.000 VNĐ

630.000 VNĐ

760.000 VNĐ

980.000 VNĐ

5W 600 LM 76 mm 560.000 VNĐ

Đèn tường, đèn cột cảm ứng đui E27 cao cấp

duxa-DT01-VG duxa-DT02-VGduxa-DT01 duxa-DT01

Đèn cảm ứng lắp bóng đui E27, mắt cảm ứng có thể điều chỉnh lên xuống trái phải. Tầm xa cảm ứng điều chỉnh 2-12m. Có 
chế độ chỉnh ngày đêm, chỉnh thời gian tắt. Có thể đấu bật cưỡng chế cho đèn.

duxa-H02 duxa-H01 duxa-H03 duxa-H06

Đèn cảm ứng Led COB 2 đầu. Ánh sáng trắng/vàng . Cảm ứng siêu nhạy có điều chỉnh ngày đêm, độ trễ, tầm xa 4-9m góc 
 quét 120 x360 độ 

Đèn tường, Đèn cột led cảm ứng cao cấp

duxa-H08 duxa-DC02 duxa-DT05 duxa-H08

Ghi & Đen

IP 55 IP 55 IP 55

Led
2x8w

Led
2x10w

Led
2x7w

Led
2x10w

Led
2x7w

Led: 10w
Đui E27

Giá: 640.000Giá: 620.000 Giá: 620.000

Giá: 1.150.000 Giá: 890.000 Giá: 830.000 Giá: 930.000

Giá: 880.000 Giá: 880.000 Giá:860.000 Giá: 980.000

Giá: 640.000
18 Tháng 18 Tháng18 Tháng 18 Tháng

18 Tháng 18 Tháng 18 Tháng 18 Tháng

18 Tháng 18 Tháng 18 Tháng 18 Tháng

Ghi & Đen

IP 55

IP 55

IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam7



Đèn pha led cảm ứng cao cấp

duxa-PSLed
Đèn Pha led cảm ứng  
. AC: 220V 50/60Hz  
. Có chế độ chỉnh ngày đêm : 5-5000lux  
. Chỉnh tự động tắt từ: 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-12m
. Góc quét  : 180x45 độ 
. Led siêu sáng, Ánh sáng: 6000k/3000k/4500k 

 
Công suất

30W

50W

100W

150W

Kích thước Giá

20 x 18 x 5 cm

24 x 21 x 5,5 cm

 36 x 35 x 10 cm

730.000 VNĐ

890.000 VNĐ

Liên hệ

20W

29 x 26 x 7 cm

630.000 VNĐ

 IP66

19 x 16 x 5 cm

Mã SP

duxa-PSLed 20

duxa-PSLed 30

duxa-PSLed 50

duxa-PSLed 100

duxa-PSLed 150

Đèn ốp trần cảm biến chuyển động ( Rada )

Đèn âm trần sự cố

Công suất

3W

5W

7W

9W

Pin Lỗ khoét

2000MA

2000MA

2000MA

2400MA

76 mm

90 mm

90 mm

110 mm

360.000 VNĐ

430.000 VNĐ

460.000 VNĐ

560.000 VNĐ

Mã SP

duxa-SCA3W

duxa-SCA5W

duxa-SCA7W

duxa-SCA9W

duxa-SCA12W 12W 3600MA 110 mm

duxa-SCA12W 15/18W 3600MA 145 mm

duxa-SCA12W 18/24W 5000MA 160 mm

Led Tản Nhiệt Dày

450.000 VNĐ

530.000 VNĐ

560.000 VNĐ

860.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

1.380.000 VNĐ

1.480.000 VNĐ

Led  Mỏng

Liên hệ

Đèn 
Sự Cố

Đèn 
Thường

Đèn 
Thường

L LN

- Khi điện lưới mất, 
đèn sự cố sẽ tự động
bật sáng ngay lập tức

Đèn 
Sự Cố

Đèn 
Thường

Đèn 
Thường

L LN

Led Drive

-Khi có điện, bật tắt công 
tắc đèn sự cố hoạt động 
như đèn bình thường
- Khi điện lưới mất, đèn sự
 cố sẽ tự động bật. 

. Nguồn điện sạc : AC 220V/50Hz

. Điện áp ra         :  220V

. Pin khô              :3.7V   2500 MA

. Dòng điện ra     : AC 220V

. Thời gian sạc     : 24 giờ

. Lắp cho đèn Led:  <18W 

duxa-NSCL1 Giúp chuyển đổi các loại 
đèn Led thường thành đèn
sự cố ( tự động bật khi mất
điện ) 

Đèn 
Thường

Đèn 
Thường

K

N
L Nguồn sự cố

Khi có điện đèn vẫn bật tắt bình thường
Khi điện lưới mất, đèn tự động sáng

Giá: 540.000
12 Tháng

Pin dự phòng sự cố 220V

duxa-SCA
. AC in: 220v
. Điện ra: DC 18V     Đạt tiêu chuẩn PCCC
. Pin 3.7 V
. Thời gian sạc : 24h
. Thời gian sáng đèn : ~2h
. Led: SMD cao cấp.   

12 Tháng

Đèn đế tản nhiệt dày

Đèn đế tản mỏng

Nguồn DC LedNguồn DC Led Giá

55.000 VNĐ

75.000 VNĐ

75.000 VNĐ

95.000 VNĐ

95.000 VNĐ

110.000 VNĐ

DC: 1-3W

DC: 5-7W

DC: 8-12W

DC: 13-18W

DC: 19-24W

DC: 25-30W

Trấn lưu led

 RX0919

Kích thước

480mm

480mm

Mã SP

 RX0918

 RX0800

   RX0918K

 RX0800

 RX209  RX208

 RX0091

 RX251

 RG9513

 RG9382 RX0918

 RX0918K

 RX0918B  RK0920

Giá Thường Đèn cảm ứng

2.500.000 3.300.000

2.600.000 3.400.000

480mm 2.800.000 3.600.000

   RX0918B 480mm 3.300.000 3.900.000

   RX0919 480mm 2.800.000 3.600.000

   RX0920 480mm 2.600.000 3.500.000

   RX251 400mm 1.830.000 2.480.000

400mm 1.850.000 2.530.000

   RX251 400mm 1.380.000 1.980.000

   RX091

   RG9382 600mm 3.300.000 3.980.000

   RG9513 600mm 3.380.000 3.980.000

   RX208 400mm 4.200.000 4.900.000

   RX209 400mm 4.300.000 4.990.000

18 Tháng

duxa-DR.....
 
. AC: 220V 50/60Hz  
. Chỉnh tự động tắt từ: 5s-8p 
. Chỉnh tầm xa cảm ứng: 2-12m
. Góc quét  : 360x360 độ 
Bảo hành 18 tháng

Đèn đồng
Chao thuỷ

tinh

Đèn phíp
Chao gốm

Đèn đồng
Chao thuỷ

tinh

Đèn đồng
Chao thuỷ

tinh

Đèn đồng
Chao thuỷ

tinh

Đèn gỗ
Chao da

dê

Đèn gỗ
Chao da

dê

Đèn đồng
Chao thuỷ

tinh

Đèn phíp
Chao gốm

Đèn đồng
Chao thuỷ

tinh

Đèn đồng
Chao đá

Đèn đồng
Chao đá

18 Tháng

Thêm chức năng điều khiển:
 Đèn Smart cho nhà thông minh
Giá cộng thêm 460.000 vnđ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam8
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Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

duxa-T12

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Dạng cơ  15p/chu kỳ 85-265v2200W

 Hẹn giờ bật tắt thiết bị điện ( Timer on / of )
Nguyên tắc hoạt động: Là công tắc tự động giúp chúng ta hẹn giờ bật tắt các thiết điện ( chuông báo, quạt, lò sưởi, máy bơm, đèn 
quảng cáo, sạc điện thoại, cục phát wifi bình nóng lạnh ...v.v. )Theo thời gian mong muốn trong ngày, Lập lại hàng ngày, hàng tuần.... 
       Các thiết bị hẹn giờ của duxa được thiết kế nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau phù hợp mọi nhu cầu của khách hàng. ( Ổ cắm hẹn
giờ, công tắc hẹn giờ lắp tường, tủ điện.....)
- Hẹn giờ cơ : Chạy bằng dây cót, Nhiều chu kỳ, Mỗi chu kỳ bật tắt tối thiểu 15/30p. Lặp lại hàng ngày.
- Hẹn giờ điện tử: Sử dụng bo mạch điện tử, có màn hình LCD, Cài đặt được 16-20 chu kỳ bật tắt/ ngày,  Thời gian bật tắt 1 chu kỳ 1s/1p
Cài chế độ theo ngày, tuần.....

    Lắp và cài đặt dễ dàng.
Kiểu dáng đẹp, đa dạng
                                                  

Chú ý: Khi lắp cho đèn Led và mô tơ, Tính công suất tải chuẩn theo công thức sau
           Công suất tải của Đèn Led  =  Công suất chiếu sáng của Led x 8
           Công suất tải của động cơ = Công suất động cơ x 3 ( Công suất dòng khởi động )    
  

AC in/out

Cắm ổ điện hàng ngày Không96 chu kỳ I

Ổ cắm hẹn giờ cơ

Giá: 220.000 
18T háng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Dạng cơ  15p/chu kỳ 85-265v3200W

AC in/out

Treo, ray hàng ngày Không96 chu kỳ 

Công tắc hẹn giờ bật tắt cơ lắp tủ, treo tườngduxa-T16

Giá: 270.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

duxa-SUL181h

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Dạng cơ  30p/chu kỳ2200w

AC in/out

Lắp ray 150 giờ48 chu kỳ 

Giá: 550.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Dạng cơ  15p/chu kỳ

AC in/out

Lắp ray hàng ngày 200 giờ48 chu kỳ 

Giá: 660.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

duxa-180a

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Cơ học  15p/chu kỳ 220V16A1400W

Lắp ray hàng ngày 70 giờ96 chu kỳ 

Công tắc  hẹn giờ

Giá: 620.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Cơ học  15p/chu kỳ 85-265v3300w

AC in/out

Lắp tủ hàng ngày 300 giờ96 chu kỳ 

Công tắc hẹn giờ cơ lắp tủ, treo tườngduxa-TB 388

Giá:650.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

duxa-T14B

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Điện tử  1p/chu kỳ 220V16A2200W

PmaxAC 

Cắm ổ điện Ngày, tuần 100 ngày16 chu kỳ 

Ổ cắm hẹn giờ điện tử

Giá: 290.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Cơ học  15p/chu kỳ3200W

Lắp tủ hàng ngày 48 chu kỳ 

duxa-THC15A

Giá:350.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

duxa-KG316T-II

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Cơ học  1p/chu kỳ25A 

AC in/out

Lắp nổi, ray Ngày, tuần 16 chu kỳ 

Công tắc hẹn giờ điện tử lắp tủ, treo tường

Giá: 270.000 
18 Tháng

Đồng Hồ Công Suất Time ON/OF

Thiết kế Chế độ lặp Pin LưuChu kỳ/ngày

Cơ học  1s/chu kỳ25A

AC in/out

duxa-KG316S

Giá:290.000 
18 Tháng

Công tắc hẹn giờ có đảo chiều bật tắt 2 thiết bị

Kích thước: 130x72x60mm Kích thước: 120x77x40mm

Kích thước: 110x54x66mm

Công tắc hẹn giờ đảo chiều bật tắt 2 thiết bịduxa-SUL181d

hàng ngày

Kích thước: 92x54x66mm

220V16A 2200w 220V16A

Kích thước: 90x18x66mm
1 tép

Kích thước: 112x82x45mm
4 tép

R

Công tắc hẹn giờ điện tử lắp tủ, treo tường 

Lắp nổi, ray Ngày, tuần 16 chu kỳ 

220V25A 220V25A

Công tắc hẹn giờ điện tử lắp tủ nguồn AC/DC

PmaxAC 

PmaxAC 

220V16A

Kích thước: 110x62x78mm Kích thước: 90x18x66mm
2 tép

Kích thước: 90x18x66mm
3 tép

Kích thước: 90x18x66mm
3 tép

60 ngày 60 ngày

60 ngày

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam9



 Công tắc không dây điều khiển từ xa bằng tay điều khiển
Nguyên Tắc Hoạt Động: Công tắc không dây đóng mở mạch khi nhận lệnh từ tay điều khiển ( remote controe) Kết nối với nhau bằng sóng
radio xuyên tường.
    

    
                                                  

Công tắc 
không dây

Thiết bị điện đầu cuối

Tay điều khiển ( remote controe )

Với công nghệ ma trận đảo chiều của duxa, giúp bạn không cần chạy 
thêm dây, không cần bỏ công tắc cơ đang sử dụng khi lắp thêm điều khiển. 
Lắp & cài đặt dễ dàng ( sóng radio xuyên tường nên có thể dấu trên trần, 
trong tường, đèn... ) Kết nối học lệnh điều khiển đơn giản.
Thiết bị được thiết kế an toàn với chức năng thường tắt (giúp an toàn khi mất điện) 
công suất chịu tải cao, bo mạch cao cấp chống chập. Vỏ nhựa chống cháy
Nhà xây mới hoàn toàn có thể sử dụng thay cho hệ công tắc cơ, linh hoạt, dễ thay thế sửa chữa. Giảm chi phí nhân công đục tường, 
chạy dây. Giảm nguy cơ chập cháy hỏng dây âm trong tường .....

Kết nối từ 1-2; 1-4; 1-9; 1-15 công tắc không dây độc lập với 01 tay điều khiển ( remote ) . Có thể học thêm nhiều remote 

Remot 4 nút Remot 6 nút Remot 12 nút Remot 15 nút

duxa-OCR01 RM02B  RM04  RM12  RM15

Ổ cắm điều khiển 
AC: 220V   50/60Hz
Công xuất : 10A

Giá: 330.000 
18 Tháng

190.000 215.000 260.000 280.000

3

Mã SP Số Kênh 

2 Kênh raduxa-RF490K2

duxa-RF490K3

duxa-RF490K4

3 Kênh ra

4 Kênh ra

Chế độ 

Thường tắt

Thường tắt

Thường tắt

Giá 

510.000

570.000

680.000

Công tắc không dây sóng Radio 315MHz ( chưa có tay điều khiển ) Tay điều khiển ( Remote controe ) 315MHz

Tay điều khiển cao cấp sóng radio 315MHz xuyên tường. 
Có ăng ten kéo dài giúp độ xa trong môi trường tiêu chuẩn đạt ~ 200m
Sử dụng Pin : 12v 27A ( ~2 năm sử dụng liên tục )Chú ý: Công tắc không dây cần mua kèm điều khiển phù hợp theo nhu cầu 

VD: 1-4 chiếc RF86K cần mua 1 tay điều khiển 4 nút RM02B ;     1-6 chiếc RF460K cần mua 1 tay điều khiển Rm04 ;    1-4 ổ cắm OCR01  cần mua 1 tay RM02B .v.v.
     
         

AC: 85-265 V
Són radio: 315MHz
Công suất tổng 4 kênh: 1200W/Led: 200W
Chế độ thường bật
 

Các giải pháp và ứng dụng hệ thống công tắc không dây :

Điều khiển bật tắt hệ thống chiếu sáng phòng khách: Ngồi một chỗ, tiếp khách, xem 
phim vẫn có thể điều khiển ánh sáng theo mong muốn bằng tay điều khiển.

Điều khiển bật tắt hệ thống chiếu sáng phòng ngủ: Vào phòng bật đèn bằng ct cơ trên
tường. Nằm trên giường thoải mái điều khiển ánh sáng bằng tay điều khiển. ( mùa đông
 không ngại chui ra khỏi chăn để tắt đèn )

Biến các thiết bị điện thông thường thành thiết bị điện điều khiển từ xa: Đèn, quạt, ổ
cắm...... Bơm nước, tưới cây từ xa...v.v....

Thay thế hệ công tắc cơ, giảm chi phí chạy dây, đục tường.....
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L

Công tắc 
Cơ

Sơ đồ đấu công tắc điều khiển không dây

460k

duxa-RF86K duxa-RF460K duxa-RF97K

Một kênh, thường bật
AC: 220V   50/60Hz
Công xuất : 10A

Một kênh, thường tắt
AC: 220V   50/60Hz
Công xuất : 10A

Một kênh, thường tắt
AC: 220V   50/60Hz
Công xuất : 30A

Giá: 235.000 
18 Tháng

Giá: 270.000 
18 Tháng

Giá: 460.000 
18 Tháng

1 2

Bộ công tắc điều khiển từ xa nhiều kênh 

18Tháng

Bộ công tắc điều khiển từ xa 4 kênh 
duxa-390K4

Giá: 580.000 
18Tháng

R

www.duxa.vn
Công tắc kết nối không dây 3 kênh
 duxa-RF460K3

N

L

Dây chung

AC in 220V                             AC out 220V

Công suất tổng: 10A

Made in VietNam

AC: 85-265 V
Són radio: 315MHz
Công suất tổng các kênh: 2200W
Công suất cho đèn Led: 200W
Chế độ thường bật
 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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Giải pháp điều khiển từ xa qua điện thoại ( Smart home )
Giải pháp nhà thông minh của duxa: Là ngôi nhà được tích hợp các thiết bị điện thông minh, biến các thiết bị điện trong nhà thành các 
thiết bị tự động bật tắt, điều khiển từ xa... Như hệ thống chiếu sáng, ổ cắm công tắc, tivi, điều hòa, máy bơm.... được kết nối với thiết bị 
trung tâm điều khiển Giúp người sử dụng bật tắt, điều khiển các thiết bị đó trên điện thoại ở bất cứ đâu miễn có mạng internet.

    
                                                  Điều khiển hệ ổ cắm trong nhà

Điều khiển hệ đèn phòng khách, phòng ngủ

Điều khiển hệ đèn các khu vực công cộng hành lang, ban công,wc...
kết hợp chế độ tự động bật tắt

Điều khiển bơm nước, tưới cây

Ưu điểm của giải pháp nhà thông minh duxa:
- Nhà mới hay nhà cũ đều có thể dễ dàng lắp đặt thành nhà thông minh.
- Không phải thay thế các thiết bị đã có sẵn, chỉ cần lắp thêm các thiết bị của duxa giúp giảm chi phí lớn so với
các gải pháp nhà thông minh khác trên thị trường.
- Lắp đặt và kết nối dễ dàng, nhanh gọn ( căn hộ chung cư, nhà dân chỉ mất 1-2 ngày )
- Phần mềm dễ sử dụng, độ bảo mật cao.
- Đầu tư thấp ( bằng 1/5 các giải pháp khác trên thị trường )  hiệu quả cao
VD: Tổng Chi phí cho một căn hộ chung cư 2 ngủ: 4-5 triệu

3G
Wifi

Điều khiển điều hòa bằng Smart phone

Điều khiển quạt bằng Smart phone

Điều khiển mở đóng rèm 
cửa bằng Smart phone

Đóng mở cửa 
bằng smart phone

Giá: 1.750.000 
12 Tháng

Kiểm tra theo dõi qua camera
và hệ thống báo động

Điện áp làm việc: DC 5V-1A
Kết nối: wifi tại nhà
Học và phát hầu hết các loại tay điều khiển hồng ngoại: 
tivi, máy điều hòa, dvd, hd box,...
Học và phát các tay điều khiển RF tần số 315 MHZ 
hoặc 433 MHZ
Tạo kịch bạn cho từng sự kiện, theo ý thích của 
người sửa dụng
Phần mềm trên smart phone: android hoặc Ios

Giá: 680.000 
12 Tháng

Điện áp làm việc: 110V AC ~ 220VAC ~/50Hz
Kết nối: wifi tại nhà
Học và phát hầu hết các tay điều khiển hồng ngoại: 
tivi, máy điều hòa, dvd, hd box,...
Học và phát các tay điều khiển RF tần số 315 MHZ 
hoặc 433 MHZ
Bộ mở rộng sóng cho trung tâm RmPro+
Phần mềm trên smartphone: android hoặc Ios

Tủ trung tâm nhà thông minh 

RM-Pro RM-Mini

Camera WIFI HD quay quét 360  . Chuẩn H264

-Điện áp làm việc: DC 5V-1A
-Tầm nhìn hồng ngoại ban đêm
32feet, hình ảnh mịn và rỗ ràng
-Góc quét: 355 ngang/ 55 dọc/ 90 rộng
-Có chế độ phát hiện chuyển động

WIFI
Cài đặt wifi
với thiết bị 
di động
hỗ trợ 2.4GHz

Thẻ nhớ
Lưu trữ dữ liệu 
trên thẻ nhớ 
( max 64Gh)

Ống kính
5M full HD
Rõ và sắc nét
1080P
1920x1080, 25fps

Đàm thoại 2 chiều
như điện thoại
Âm thanh rõ nét

Phần mềm điều khiển
Danale
sever Mỹ
IOS, Anroid
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Bộ mở rộng nhà thông minh
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Giá: 2.950.000 18 Tháng

01 tủ trung tâm báo động:      
Hỗ trợ ngôn ngữ và phần mềm tiếng Việt  
– Thay đổi được nội dung tin nhắn SMS thông báo 
– Mở rộng 99 khu vực không dây và 4 khu vực có dây
– Cài đặt các vùng ở nhiều chế độ khác nhau ( At home, Away, intelligent, chuông
 báo khách…)
– Các vùng báo động có thể Cài đặt thời gian tự động kích hoạt và tự động hủy bỏ 
theo tuần, ngày với lịch đặt sẵn
– Có thể tắt mở từ xa bằng di động thông qua cuộc gọi và tin nhắn

Các thiết bị mở rộng kết nối cho bộ trung tâm báo động  duxa-SG1 & duxa-SG2 

R

R R

R

R

Tủ Trung Tâm Báo Động
SIM - Line

       
Bộ trung tâm báo động đuổi trộm & báo gọi điện thoại:

duxa-SG01 duxa-SG2

Kèm: 01 Cảm biến hồng ngoại: kết nối không dây phát hiện chuyển động
          01 Cảm biến tách: cửa  kết nối không phát hiện khi cửa mở
          01 Còi hú báo động: 145dB + 2 remote điều khiển từ xa

– Có thể đối thoại 2 chiều, tắt mở còi thông qua cuộc gọi
– Cài đặt được 6 nhóm số điện thoại, 6 tin nhắn, 3 nhóm điện thoại khẩn cấp
– Có Pin tự sạc dự phòng khi bị mất điện
– Khoảng cách không dây lên tới 100m

Giá: 3.800.000 18 Tháng

Nút Nhấn Cảm Ứng 
WIFI -SIM - Line

R
R

R

Có thể mở rộng thêm thiết bị cảm biến hàng rào và các thiết bị cảm biến khác, báo khói 

R

R

R

duxa-HN39 duxa-CT39 duxa-LA39 duxa-SM82

Cảm biến hồng ngoại trung tâm 

Nguồn: DC 5v / 3Pin AAA
Góc quét hồng ngoại: 100x50 độ
Khoảng cách truyền tín hiệu
về tủ trung tâm : 150m (đktc)

Giá: 540.000
18 Tháng

Cảm biến từ gắn cửa trung tâm 

Nguồn: Pin 12V
Cảm biến từ, độ lệch 2 thanh: 2cm
Khoảng cách truyển tín hiệu vể tủ 
trung tâm: 100m (đktc)

Giá: 290.000
18 Tháng

Loa báo động không dây 

Nguồn: Cắm ổ điện 220v
Có Pin dự phòng tự sạc
Âm lượng: 125dB

Giá: 630.000
18 Tháng

Báo khói trung tâm không dây 

Nguồn: Pin 9V
Nồng độ khói 712 ul
Có loa báo độc lập: 85dB

Giá: 400.000
18 Tháng

App Store/Android

WifiAlarm

App Store/Android

WifiAlarm

Các thiết báo sự cố độc lập

Báo khói độc lập tại chỗ
Nguồn: Pin 9V
Nồng độ khói 712 ul
Có loa báo độc lập: 85dB
Ứng dụng: 
Thiết bị phát hiện khói, khi nồng độ khói 
cao và liên tục thiết bị sẽ báo còi hú.
Nên lắp báo khói trong phòng khách, 
hành lang, bếp nhà dân, nhà hàng, khách
 sạn, văn phòng, quán karaoke ...v.v... 
Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

duxa-SM81 duxa-GL08

Báo khói độc lập Báo xì ga độc lập tại chỗ
. Nguồn: cắm ổ điện 220v
. Thời gian khởi động : 4 phút.
. Âm lượng: nồng độ khí độc càng cao
thì loa kêu càng to Max: 85db
. Kêu liên tục khi còn khí độc: 
 Khí Co2, khí Ga, Cồn.....
Tại sao nên sử dụng thiết bị này:
Van bình ga không tốt dễ bị rò ga gây ngạt, 
cháy nổ. Co2 cao trong phòng khi dùng sưởi ... 
 Cắm thiết bị trong phòng bếp, p.ngủ, p.khách... 
để cảnh báo các rủi ro trên.
 

Báo khí độc, báo Ga

Giá: 250.000
18 Tháng

Giá: 395.000
18 Tháng

Dòng sản phẩm được cục PCCC khuyên dùng

R

duxa-SL08

Công tắc cảm biến ánh sáng                                          Tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng

Ứng dụng: Làm công tắc tự động bật tắt cho
đèn sân vườn, đèn chiếu cột, mái. Đèn biển 
quảng cáo.....

. AC: 220V 50/60Hz

. P: 25A        - P (Led): 400W

. Chỉnh chế độ ngày đêm (Lux): 5-100lux 

. IP 55 Ngoài trời
Chú ý: Lắp phía trên đèn

duxa-SL06
. AC: 220V 50/60Hz
. P: 10A        - P (Led): 180W
. Chỉ hoạt động khi trời tối 
. IP 55 Ngoài trời
Chú ý: Lắp phía trên đèn

Giá: 320.000
18 Tháng

Giá: 160.000
18 Tháng

Ứng dụng: Làm công tắc tự động bật tắt cho
đèn sân vườn, đèn chiếu cột, mái. Đèn biển 
quảng cáo.....

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam12



R

Since 2010

Chuông không dây - Chuông báo khách hồng ngoại

Thông số kỹ thuật:
- Chuông: 
. Cắm ổ điện 220v
. Cài đặt 48 kiểu nhạc chuông
. Âm lượng điều chỉnh: 0-85dB
. Có đèn báo đêm
- Nút nhấn: 
. Dán hoặc bắt vít 
. Pin 12V ( dùng ~12 tháng )
. IP: 55 ngoài trời chịu mưa nắng
Ưu điểm nổi bật:
- Khoảng cách kết nối không dây: 300m (điều kiện tiêu chuẩn) 
từ tầng 1 đèn tầng 8 vẫn kết nối được
- Mỗi bộ có giải tần sóng radio riêng biệt
- Mở rộng thêm chuông, nút bấm bằng cách học
lệnh thông minh ( thao tác dễ )
- Nhựa chống cháy, kiểu dáng đẹp và sang trọng

duxa-R60  new duxa-R62     new 

Chuông không dây 
Nguyên tắc hoạt động: Chuông và nút nhấn được kết nối không dây bằng công nghệ sóng radio xuyên tường. Nhấn nút chuông kêu.
Lợi ích: Thay chuông cửa chạy dây công nghệ cũ. Giảm chi phí đục tường chạy dây. Dễ sửa chữa thay thế. 
Ứng dụng: Làm chuông báo khách, chuông gọi giúp đỡ cho người già, bệnh nhân, chuông báo họp, chuông báo hết giờ...

Giá: 330.000
24 Tháng

Giá: 370.000
24 Tháng

Bảng giá mua thêm chuông & nút nhấn 
Mã Chuông Giá Nút nhấn

R60 - C

Giá

R62 - C

280.000

280.000

R60 - N

R62 - N

80.000

110.000

Báo khách, báo động hồng ngoại kết nối không dây duxa-PA43 
Nguyên tắc hoạt động: Chuông và mắt nhận hồng ngoại được kết nối với nhau qua sóng radio xuyên tường. Khi có người đi vào khu
vực quét của tia hồng ngoại  - chuông sẽ kêu .
Lợi ích sử dụng: Giảm chi phí tuyển người trông coi như bảo vệ, lễ tân. Làm việc chăm chỉ, chính xác, không đòi hỏi, không phải 
trả lương.... 
Ứng dụng: Làm chuông báo khách tự động cho các cửa hàng, khách sạn.... Làm báo động báo và đuổi trộm .....

Thông số kỹ thuật:
- Chuông báo: 
. Dùng Pin đồng thời với nguồn DC 5V  ( chống mất điện ).
. Loa báo khách điều chỉnh âm lượng : 0-85dB
. Cài đặt 4 chế độ làm việc:
      1. Chế độ lễ tân: lời chào với 7 ngôn ngữ khác nhau
      2. Chế độ báo khách: Cài đặt 48 kiểu nhạc chuông 
      3. Chế độ báo đèn tự động: 3 chế độ ánh sáng: trắng, xanh, đỏ
      4. Chế độ báo động: Loa báo động riêng âm lượng to125dB
. Kêt nối  được thêm tay điều khiển từ xa
. Kết nối mở rộng thêm được nhiều mắt hồng ngoại
. Lắp treo tường hoặc để bàn
- Mắt hồng ngoại: 
. Chân đế điều chỉnh đa hướng
. Dùng Pin đồng thời với nguồn DC 5V  ( chống mất điện ).
. Góc quét dang tia dẹt: 45x45 độ
. Kết nối mở rộng thêm được nhiều chuông báo
Ưu điểm nổi bật:
- Khoảng cách kết nối không dây: 100m (điều kiện tiêu chuẩn) 
- Mỗi bộ có giải tần sóng radio riêng biệt
- Mở rộng thêm chuông, nút bấm & điều khiển từ xa
- 2 loa độc lập: Loa báo khách và loa báo động 
- Nhựa chống cháy, kiểu dáng đẹp và sang trọng

Mã Sản Phẩm Giá

Bộ duxa-PA43 

Chuông A43

550.000

300.000

Hồng ngoại P43

Tay điều khiển RM43

300.000

180.00024Tháng

Báo động đuổi trộm  

duxa-AS26
. Báo động hồng ngoại ngoài trời 
. AC: 220V 50/60Hz
. Loa Báo: 125Db
. Hồng ngoại điều chỉnh 2-10m
. Có chế độ ngày đêm
. Thời gian kêu điều chỉnh 6-600s
( Kêu liên tục khi còn người trong vùng quét )
. IP 55 Ngoài trời

Giá: 330.000
18 Tháng

Mở rộng

duxa-DK43

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Made in VietNam13



Panasonic

VL-SV71VN

1xMàn hình: VL-MV71VN
1x Chuông cửa: VL-V522LVN

. Màn hình 7”

. Mở rộng đến 4 màn hình

. Kết nối 2 vị trí cửa

. Lưu lại 400 hình ảnh khách đến

. Kết nối cảm biến báo động 
( báo cháy, báo khói...)
. Thay đổi giọng nói

GiÁ: 5.850.000

VL-SV74VN

1xMàn hình: VL-MV74VN
1x Chuông cửa: VL-V524LVN

GiÁ: 7.330.000

GiÁ: 11.100.000
1x Màn hình: VL-MW274VN
1x Chuông cửa: VL-V522LVN
1x Tay con không dây: VL-W617VN

VL-SW274VN . Màn hình 7”
. Mở rộng đến 3 màn hình & 6 tay con
. Liên lạc nội bộ tay con và màn hình 
. Kết nối tổng đài điện thoại (PBX)
. Lưu lại 400 hình ảnh khách đến
. Kết nối cảm biến báo động 
. Kết nối 2 vị trí cửa
. Thay đổi giọng nói

VL-SVN511VN

GiÁ: 9.130.0001xMàn hình: VL-MVN511VN
1x Chuông cửa: VL-V522LVN

Giải pháp an ninh cho gia đình

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH

R

Smart - Safety - Saving

THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH

ISO:9001

VL-SV30VN

1xMàn hình: VL-V566VN
1x Chuông cửa: VL-V566VN

. Màn hình 3.5”

. Lưu lại 30 hình ảnh 
khách đến

GiÁ: 5.150.000

. Màn hình 7”, nút bấm cảm 
ứng
. Mở rộng đến 4 màn hình & 2
camera chuông cửa
. Camera độ phân giải cao: 
1.3M pixel
. Kết nối 2 vị trí cửa
. Lưu lại 200 hình ảnh khách 
đến
. Kết nối cảm biến báo động 
( báo cháy, báo khói...)
. Thay đổi giọng nói

. Màn hình 5” 

. Kết nối đến 4 smartphone qua wifi

. Kết nối 2 vị trí cửa 

. Lưu lại 200 hình ảnh khách đến

. Kết nối cảm biến báo động 

. Thay đổi giọng nói

. Nguồn 24VDC ( adapter đi kèm )

. Cảnh báo qua email

14
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