
Nhà thông minh WIFI
PM



Trong vài năm qua, Kết nối vạn vật IoT (Internet of Thing) đang phát triển mạnh mẽ là xu hướng tất yếu của thế giới 
để giúp mọi  người có cuộc sống tiện ích và thú vị hơn. 
Từ 2015, thương hiệu SmartZ đã bắt đầu phát triển các giải pháp Camera Quan sát, Nhà Thông Minh, Cảnh Báo 
Anh Ninh tại thị trường Việt Nam. Với hơn 5 năm phát triển, thương hiệu đã có hơn 1.000 đối tác & 50.000 khách 
hàng đã sử dụng trên cả nước. Đặc biệt nhu cầu sử dụng Nhà Thông Minh ngày càng gia tăng nhanh chóng.

SmartZ PM là giải pháp nhà thông minh tiên tiến, đa dạng và dễ sử dụng bao gồm: 
1. Hệ thống Software, APP kết nối nền tảng IoT (Internet of Thing) số 1 thế giới Tuya. 
2. Hệ thống phần cứng tiêu chuẩn Châu Âu (CE) từ những Nhà Sản xuất uy tín
3. Hệ thống nhân sự tư vấn & hỗ trợ giải pháp chuyên nghiệp từ SmartZ
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Giới thiệu 



1. Tiên phong công nghệ:
- Giải pháp đơn giản, dễ triển khai theo yêu cầu khách hàng
- Đa dạng thiết bị dành cho nhiều yêu cầu trong Nhà Thông Minh 
- Lập trình & phát triển hệ thống theo yêu cầu khách hàng (dự án)

2. Chất lượng và đảm bảo uy tín đối tác:
- Thiết bị chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu (CE, RoHS) 
- APP thương hiệu riêng SmartZ PM tạo sự tin tưởng người dùng
- Thương hiệu SmartZ được bảo vệ Sở Hữu Trí Tuệ toàn quốc

3. Lợi nhuận đảm bảo ít rủi ro 
- Không bị phá giá trên Internet, đại lý luôn được bảo vệ giá lẻ
- Chính sách bảo hành đảm bảo (gồm cả thiết bị & phụ kiện liên quan) 
- Đội ngũ chuyên nghiệp, kỹ năng tốt mang lại nhiều giá trị cho đối tác

Ưu điểm 
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Nhà thông minh SmartZ PM: 
༠ Không cần Trung tâm
༠ Kết nối trực tiếp vào WIFI

 



Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Độ phân giải Full HD 1080P 2M
- Góc nhìn: 80 độ - lens 3.6mm
- Hồng ngoại 4 led IR nhìn ban đêm 6-8m
- Kết nối: WIFI b/g/n, dây mạng RJ45
- Thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ đến 64GB
- Xoay ngang 355 độ - dọc 110 độ 
- Phát hiện chuyển động & theo dõi 
- Kích thước: 86*79*113mm (0.204 kg)
- Nguồn sử dụng: 5V - 1A 
- Phụ kiện: Adaptor nguồn, chân đế, hướng dẫn
- Thiết bị đạt chuẩn chất lượng CE, FCC
- Bảo hành chính hãng 24 tháng

Điểm nổi bật: 
༠ Ghi video 24/7 dài gấp 5 camera thường (Thẻ 64 GB 

ghi được 30 ngày, không cần đầu ghi hình)
༠ Âm thanh 2 chiều thật sự (nghe nói không cần giữ 

nút nói như bộ đàm) 
༠ Kết hợp thiết bị Nhà thông minh (công tắc, chuông…)
༠ Dễ dàng chia sẻ không giới hạn số người cùng dùng
༠ Kiểu dáng độc quyền SmartZ 

 

SmartZ F1
Camera cho ngôi nhà thông minh

Giá: 1.320.000 vnđ Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)
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Điểm nổi bật: 
༠ Ghi video 24/7 dài gấp 5 camera thường (Thẻ 64 GB 

ghi được 60 ngày, không cần đầu ghi hình )
༠ Âm thanh 2 chiều thật sự (nghe nói không cần giữ nút 

nói như bộ đàm) 
༠ Kết hợp thiết bị Nhà thông minh (công tắc, chuông…)
༠ Dễ dàng chia sẻ không giới hạn số người cùng dùng
༠ Kiểu dáng độc quyền SmartZ 

 

SmartZ F1n
Camera cho ngôi nhà thông minh

Giá: 899.000 vnđ

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Độ phân giải HD 720P 1M 
- Góc nhìn: 80 độ - lens 3.6mm
- Hồng ngoại 4 led IR nhìn ban đêm 6-8m
- Kết nối: WIFI b/g/n, dây mạng RJ45
- Thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ đến 64GB
- Xoay ngang 355 độ - dọc 110 độ 
- Phát hiện chuyển động & theo dõi
- Kích thước: 86*79*113mm  (0.204 kg)
- Onvif: Không  Nguồn sử dụng: 5V - 1A
- Phụ kiện: Adaptor nguồn, chân đế, hướng dẫn
- Thiết bị đạt chuẩn chất lượng CE, FCC
- Bảo hành chính hãng 24 tháng
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Độ phân giải Full HD 1080P 2M
- Góc nhìn: 80 độ - lens 3.6mm
- Hồng ngoại led IR tầm nhìn ban đêm 10m
- Kết nối: WIFI b/g/n, dây mạng RJ45
- Thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ đến 64GB
- Phát hiện chuyển động & cảnh báo 
- Chống nước IP66 phù hợp lắp ngoài trời
- Kích thước: 85*50*170mm (0.35kg)
- Onvif: Không  Nguồn sử dụng: 12V - 1A
- Phụ kiện: Adaptor nguồn, hướng dẫn
- Thiết bị đạt chuẩn chất lượng CE, FCC
- Bảo hành chính hãng 24 tháng

Điểm nổi bật: 
༠ Ghi video 24/7 dài gấp 5 camera thường (Thẻ 64 GB 

ghi được 30 ngày)
༠ Âm thanh 2 chiều thật sự (nghe nói không cần giữ nút 

nói như bộ đàm) 
༠ Kết hợp thiết bị Nhà thông minh (công tắc, chuông…)
༠ Dễ dàng chia sẻ không giới hạn số người dùng
༠ Kiểu dáng độc quyền SmartZ 

 

SmartZ FX5
Camera ngoài trời có âm thanh

Giá: 1.750.000 vnđ
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Độ phân giải Full HD 1080P 2M (20fps)
- Góc nhìn: 80 độ - lens 3.6mm
- Hồng ngoại led IR tầm nhìn ban đêm 10m
- Kết nối: WIFI b/g/n, dây mạng RJ45
- Thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ đến 64GB
- Phát hiện chuyển động & cảnh báo
- Chống nước, IP66 phù hợp lắp ngoài trời
- Kích thước: 16,45*10,6*17,5cm (0.25kg)
- Onvif: Không  Nguồn sử dụng: 12V - 1A
- Phụ kiện: Adaptor nguồn, hướng dẫn
- Thiết bị đạt chuẩn chất lượng CE, FCC
- Bảo hành chính hãng 24 tháng

Điểm nổi bật: 
༠ Ghi video 24/7 dài gấp 5 camera thường (Thẻ 64 GB 

ghi được 30 ngày)
༠ Camera ngoài trời xoay PT + âm thanh 2 chiều thật 

sự (nghe nói không cần giữ nút nói như bộ đàm) 
༠ Kết hợp thiết bị thông minh (công tắc, chuông…)
༠ Dễ dàng chia sẻ không giới hạn số người dùng
༠ Kiểu dáng độc quyền SmartZ 

 

SmartZ FX9
Camera ngoài trời xoay & âm thanh

Giá: 2.500.000 vnđ
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Công tắc cảm ứng cường lực nhạy; 3 màu(trắng, vàng, đen)
- Độ bền chạm cảm ứng 100.000 lần
- Công suất mỗi nút 1.500W
- Đấu điện N + L , WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Nguồn sử dụng: 100-250V (50/60Hz)
- Nhiệt độ hoạt động -20 đến 50 độ C 
- Kích thước: 120*72*36mm (US Type)    
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

Điểm nổi bật: 
༠ Điều khiển bằng giọng nói Google, Alexa
༠ Điều khiển bằng Remote 433Mhz (tuỳ chọn thêm)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Công tắc chữ nhật SmartZ WS1
Giá: 490.000/540.000/590.000/650.000 đ 

(1/2/3/4 nút)
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Điểm nổi bật: 
༠ Điều khiển bằng giọng nói Google, Alexa
༠ Thiết kế cơ học bền, màu đồng bộ ổ cắm có sẵn
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Công tắc cơ chắc chắn
- Độ bền cơ học 200.000 lần
- Công suất mỗi nút 600W
- Đấu điện N + L , WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Nguồn sử dụng: 100-250V (50/60Hz)
- Nhiệt độ hoạt động -20 đến 70 độ C 
- Kích thước: 120*72*36mm (US Type)    
- Bảo hành chính hãng 24 tháng

Công tắc chữ nhật SmartZ WS5
Giá: 550.000/590.000/650.000 đ 

(1/2/3 nút)
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Điểm nổi bật: 
༠ Điều khiển bằng giọng nói Google, Alexa
༠ Điều khiển bằng Remote 433Mhz (tuỳ chọn thêm)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Công tắc cảm ứng cường lực nhạy; 3 màu(trắng, vàng, đen)
- Độ bền chạm cảm ứng 100.000 lần
- Công suất mỗi nút 1.500W 
- Đấu điện N + L , Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Nguồn sử dụng: 100-250V (50/60Hz)
- Nhiệt độ hoạt động -20 đến 50 độ C 
- Kích thước: 86*86*36mm (EU Type)    
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

Công tắc vuông SmartZ WSE1
Giá: 490.000/540.000/590.000đ 

(1/2/3 nút)
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Điểm nổi bật: 
༠ Điều khiển bằng giọng nói Google, Alexa
༠ Thiết kế cơ học bền, màu đồng bộ ổ cắm có sẵn
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Công tắc cơ chắc chắn
- Độ bền cơ học 200.000 lần
- Công suất mỗi nút 600W 
- Đấu điện N + L , Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Nguồn sử dụng: 100-250V (50/60Hz)
- Nhiệt độ hoạt động -20 đến 75 độ C 
- Kích thước: 86*86*43 mm (EU Type)    
- Bảo hành chính hãng 24 tháng

Công tắc vuông SmartZ WSE5
Giá: 590.000/650.000/690.000đ 

(1/2/3 nút)
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Điểm nổi bật: 
༠ Học và điều khiển IR (hồng ngoại) Tivi, máy lạnh...
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông, Google Home, 
Alexa…)

༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Điều khiển sóng tín hiệu IR (tivi, máy lạnh..) 
- Khoảng cách điều khiển 8 mét phát đa hướng 360 độ
- Tần số IR: 36-48 KHz
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Gh, tầm xa WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 40 độ C
- Độ ẩm hoạt động 0 - 90%
- Kích thước: 67*67*24 mm 
- Nguồn sử dụng: Adaptor 5V 1A (micro USB) 
- Phụ kiện: Củ sạc 5V 1A, dây sạc, hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

WR1
Điều khiển IR AC/TV cho nhà thông minh 

Giá: 490.000 vnđ
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Điểm nổi bật: 
༠ Phát chuông và đèn khi cảnh báo
༠ Có nguồn pin dự phòng hoạt động được 2 tiếng
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông, Google Home…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Âm lượng tối đa 100 dB 
- Số lượng kiểu chuông: 8
- Tần số IR: 36-48 KHz
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Gh, WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 40 độ C
- Độ ẩm hoạt động 0 - 90%
- Kích thước: 70*68*31 mm 
- Nguồn: pin CR123A x 2 & Adaptor 5V 
- Phụ kiện: dây sạc, hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

Chuông WAS1
Chuông & đèn báo cho nhà thông minh 

Giá: 590.000 vnđ
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Điểm nổi bật: 
༠ Phát chuông và đèn khi cảnh báo
༠ Có nguồn pin dự phòng hoạt động được 2 tiếng
༠ Tích hợp cảm biến Nhiệt độ & độ ẩm trong chuông
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, Google Home, Alexa…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Âm lượng tối đa 100 dB 
- Số lượng kiểu chuông: 18
- Tần số IR: 36-48 KHz
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Gh, WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 60 độ C
- Độ ẩm hoạt động 0 - 90%
- Kích thước: 68*68*33 mm 
- Trọng lượng 64g
- Nguồn: CR123A x 2 & Adaptor 5V 0.5A
- Phụ kiện: dây sạc, hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

Chuông WAS3
Chuông đèn báo & cảm biến môi trường 

Giá: 790.000 vnđ
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Điểm nổi bật: 
༠ Cảm biến cửa có trạng thái đóng/mở
༠ Pin dùng lâu (1 ngày đóng mở 7 lần được 2 năm)
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 
Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Cảm biến tách cửa 2 trạng thái
- Thời gian pin chờ 5 năm
- Dòng điện chờ 10 uA
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Tầm xa kết nối WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 40 độ C
- Độ ẩm hoạt động 0 - 90%
- Kích thước: 71*21*22mm 
- Nguồn sử dụng: Pin CR2 x 1
- Phụ kiện: Ốc vít, hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

Cảm biến cửa WD1
Cận vệ cho ngôi nhà thông minh

Giá: 450.000 vnđ
Đạt chuẩn chất lượng 

Châu Âu (CE)
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Điểm nổi bật: 
༠ Cảm biến PIR báo có người/không người
༠ Pin dùng lâu (1 ngày phát hiện 7 lần, được 1 năm)
༠ Kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo 
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Cảm biến PIR WP1
Cận vệ cho ngôi nhà thông minh

Giá: 590.000 vnđ

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Khoảng cách phát hiện 5m 
- Góc quét 110 độ
- Thời gian pin chờ 5 năm
- Dòng điện chờ 20 uA
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Tầm xa kết nối WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 40 độ C
- Độ ẩm hoạt động 20 - 85%
- Kích thước: 50*48*48 mm
- Nguồn sử dụng: Pin CR123A x 1
- Phụ kiện: Ốc vít, hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Điểm nổi bật: 
༠ Đèn led 16 triệu màu tiết kiệm điện, chỉnh sáng tối
༠ Độ bền hoạt động đến 50.000 giờ
༠ Độ sáng tương đương bóng thường 20-100W
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, chuông…), Google, Alexa
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Đèn đổi màu WB1
Hiệu ứng màu sắc cho nhà thông minh

Giá: 399.000 vnđ

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Màu sắc 6500K + RGBW 16 triệu màu
- Công suất đèn 10W
- Độ sáng 900lm
- Chuôi đèn E27
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Tầm xa kết nối WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động -20 đến 40 độ C
- Độ ẩm hoạt động 20 - 85%
- Kích thước: 11.5*6*6  mm
- Nguồn sử dụng: AC 100-240 50/60Hz
- Phụ kiện: Ốc vít, hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
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Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)



Điểm nổi bật: 
༠ Bật tắt thiết bị điện qua Internet (quạt, máy bơm...)
༠ Kích thước nhỏ gọn, dễ kết nối với WIFI
༠ Dễ dàng biến các thiết bị trong nhà thành thông minh
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, chuông, Google, Alexa…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Smart Breaker WA1
Bật tắt cho ngôi nhà thông minh

Giá: 250.000 vnđ

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Công suất 10A/2200W
- Nút nhấn bật tắt trên thiết bị
- Dòng điện chờ < 0.5W
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Tầm xa kết nối WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 55 độ C
- Kích thước: 88*39*23 mm
- Nguồn sử dụng: 110-220VAC
- Phụ kiện: hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

17

Đạt chuẩn chất lượng 
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Điểm nổi bật: 
༠ Bật tắt thiết bị điện qua Internet (quạt, máy bơm ...)
༠ Công suất cao 15A so với các loại khác chỉ 10A 
༠ Dễ dàng biến thiết bị trong nhà thành thông minh
༠ Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, chuông, Google, Alexa…)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Ổ cắm WS102
Bật tắt mọi thiết bị cho ngôi nhà

Giá: 350.000 vnđ

Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Công suất 15A/3750W
- Nút nhấn bật tắt trên thiết bị
- Dòng điện chờ < 0.5W
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Tầm xa kết nối WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 55 độ C
- Kích thước: 60*39*39 mm
- Nguồn sử dụng: 220VAC
- Phụ kiện: hướng dẫn
- Bảo hành chính hãng 12 tháng

Đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu (CE)
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Thông số kỹ thuật: 
- APP Nhà thông minh SmartZ PM 
- Tần số cảm biến 433Mhz  code 1527/2262
- Kết nối được 24 cảm biến không dây & 10 remote
- Băng tần GSM 850/900/1800/1900 Mhz
- Gọi cảnh báo đến 6 số điện thoại và nhắn tin 3 số
- Nguồn dự phòng DC 7.2V - được 4 tiếng
- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Ghz
- Tầm xa kết nối WIFI 10m
- Nhiệt độ hoạt động -10 đến 55 độ C
- Kích thước: 118*118*18 mm
- Nguồn sử dụng: 5V DC
- Phụ kiện: Adaptor 5V, cảm biến cửa, PIR, 2 x RC
- Bảo hành chính hãng 24 tháng

Điểm nổi bật: 
༠ Gửi tin nhắn/gọi điện ngay khi mất điện và Internet
༠ Cảnh báo kép WIFI + GSM cực kỳ hiệu quả
༠ Cài đặt đơn giản. (nút SOS + chuông tích hợp)
༠ Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM 

(Camera, cảm biến cửa, công tắc, đèn màu, Google...)
༠ Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

 

Bộ báo động GSM + WIFI GW03
An toàn cho nhà thông minh

Giá: 1.990.000 vnđ
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Nhà thông minh SmartZ PM: 
༠ Không cần Trung tâm
༠ Kết nối trực tiếp vào WIFI

 






