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Tiện nghi, ấm cúng cho cả gia đình“
Giải pháp thông minh, phù hợp nhất, 
không nhất thiết là giải pháp đắt nhất.



THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI
TÔN TRỌNG TRUYỀN THỐNG“

ĐÔI LỜI VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập từ năm 1994, cho đến nay, công ty Cổ 

phần Công nghiệp Sannam đã trải qua một chặng 

đường dài trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ. 

Chúng tôi tự hào, đã đóng góp một phần công sức của 

mình vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 

đất nước, và đồng thời, luôn giữ vững mục tiêu này.

 Giá trị cốt lõi của chúng tôi là:

Chất lượng

                              Sáng tạo

  

Bền bỉ

Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, 

chúng tôi luôn luôn cập nhật và thích nghi, tìm kiếm 

những công nghệ mới, phù hợp với cách mạng 4.0.

Các lĩnh vực mà chúng tôi đang tham gia có thể kể đến:

- Giải pháp nhà thông minh
- Giải pháp quan trắc môi trường

- Các giải pháp phân tích hình ảnh, xử lý dữ liệu video

- Thiết kế, gia công cơ khí, điện

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ

- V...v



CÔNG TẮC THÔNG MINH - IOTTY

Công tắc thông minh IOTTY được thiết kế tại Ý, với 

bề ngoài sang trọng, lịch thiệp. Kính cường lực cao 

cấp,  tràn viền kèm với tính năng đèn viền LED tinh tế, 

tùy chỉnh đa màu sắc. Những tính năng, yếu tố thiết kế 

của công tắc IOTTY sẽ mang đến cho bạn những trải 

nghiệm tuyệt vời nhất, cả về thiết kế lẫn công nghệ.

C ông tắc thông minh IOTTY còn có rất nhiều tính 

năng, trong đó nổi trội với khả năng bật tắt theo 

tín hiệu GPS, wifi của chủ nhà. Bạn có thể tưởng tượng, 

khi bạn bước ra khỏi nhà đèn tự tắt, hoặc khi bạn trở về, 

cửa gara tự mở, sẽ tuyệt vời như thế nào, phải không?

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1.Thiết kế Ý tinh sảo, đèn viền LED

2.Kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi direct (P2P)

3.Chuẩn sản xuất:TUV,FCC,RoHs,REACH

4. Dòng điện: tối đa 5A

5. Tiêu thụ điện chờ: dưới 0.5W

6. Phần mềm hỗ trợ:Alexa/Google home/lfttt

7. Kính cường lực chất lượng cao

8. Kích thước: 125*175*38mm

CÔNG TẮC THÔNG MINH - SESOO

N gày nay, khi nhu cầu về nhà thông minh ngày một 

tăng cao, thì việc có một giải pháp với giá cả hợp 

lý, có thể giúp càng nhiều khách hàng tiếp cận là một 

trong những chiến lược quan trọng của Sannam, đồng 

thời vẫn đảm bảo chất lượng với tiêu chuẩn quốc tế. Vì 

lý do đó, chúng tôi đã tìm đến SESOO.

Ngoài một thiết kế tiêu chuẩn, nhưng không kém 

phần đẹp mắt. Công tắc thông mình SESOO sẽ 

làm đẹp căn nhà của bạn với thiết kế kính cường lực 

tràn viền, màu nền rõ nét sắc sảo. Các tính năng công 

nghệ vẫn được đảm bảo như kết nối điều khiển qua 

app, kết nối Alexa, Google Home, IFTTT.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1.Vật liệu: Kính cường lực

2.Kích thước:120mm*72mm*36mm

3.Cường độ dòng: 10A 

4.Điện áp: AC 100V-250V(50/60HZ)

5.Tuổi thọ:100,000 lần

6.Nhiệt độ:-20-50 ‘C

7. WIFI Type:Wi-Fi 2.4GHz

8.Phần mềm hỗ trợ:Alexa/Google home/lfttt

9. Màu sắc: Trắng/ Đen/Vàng 



ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA - SENSIBO

Bạn có bao giờ khó chịu vì ban đem cứ phải dậy tắt 

điều hòa hoặc chỉnh nhiệt độ vì quá lạnh hoặc quá 

nóng. Hay đôi khi bạn mong muốn khi bạn về nhà điều 

hòa đã được đặt sẵn. Cũng có thể đôi khi bạn ra khỏi 

nhà và quên tắt điều hòa.

Sensibo, một điều khiển thông minh, tích hợp sẵn 

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, có thể giúp bạn. 

Sensibo kết nối được với hầu hết các loại điều hòa có 

sử dụng điều khiển hồng ngoại. Cho phép điều khiển 

đầy đủ tính năng như tốc độ quạt, trạng thái (lạnh, gió, 

nóng, v..v), hẹn giờ, đặt lệnh điều kiện - bật điều hòa 

khi phòng quá nóng, tắt khi quá lạnh, v..v.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Hỗ trợ hầu hết các dòng điều hòa và lò sưởi có điều 

khiển hồng ngoại:

          -Hỗ trợ cả điều hòa cửa sổ và điều hòa di động

2. Điều khiển nhiều điều hòa cùng lúc

3. Hỗ trợ Amazon Alexa, Google Home, IFTTT

4. Điều khiển nhiều nhà cùng lúc

5. Giao diện dễ sử dụng

6. Lắp đặt đơn giản

7. Kích thước: 

CẢM BIẾN KHÔNG KHÍ - AWAIR

A i cũng muốn ngôi nhà của mình luôn có không khí 

sạch và thoáng mát. Trong xã hội hiện đại, khi mà 

không khí bên ngoài có quá nhiều chất độc hại, việc 

kiểm soát chất lượng không khí bên trong nhà trở nên 

cần thiết hơn bao giờ hết. Để khi không khí quá khô, 

chúng ta sẽ bật bộ làm ẩm, khi quá bụi, chúng ta sẽ bật 

bộ lọc không khí, v..v.

C ảm biến AWAIR đưa ra kết quả chính xác về chất 

lượng không khí trong căn nhà của bạn. Bằng kết 

nối nhà thông minh, điều hòa, lọc khí có thể tự bật khi 

AWAIR có cảnh báo về chất lượng không khí trong nhà.

THÔNG SÓ KỸ THUẬT
- Bụi mịn (PM2.5): 0-1,000 µg/m³ ±15 µg/m³ / or ±15%

- TVOC: 0-60,000 ppb / ±10%

- CO2: 400-5,000ppm ± 75ppm / or 10%

- Nhiệt độ: -40 to 125°C (-40 to 257°F) / ±0.2°C

- Độ ẩm: 0 to 100% / ±2% RH

- Ánh sáng: 0.96 to 640000lux

- Âm thanh: - Sensitivity: -26BFS

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz

- Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy)

- Bộ tiếp sóng siêu nhạy –124 dBm, ( –110 dBm tại 50 

kbps )



CHUÔNG CỬA THÔNG MINH - RING

An toàn của gia đình bạn, trong lòng bàn tay bạn - 

hãy sử dụng thiết bị chuông cửa thông minh Ring, 

sử dụng pin sạc lại tiện lợi hoặc cắm điện liên tục. Lắp 

đặt đơn giản, không phức tapj

Ring cho phép bạn tùy chỉnh cảm biến chuyển 

động. Bạn sẽ luôn là người đầu tiên biết khi có 

một vị khách lạ ghé thăm nhà mình. Đồng thời, với 

tính năng nhìn ban đêm và vỏ chống thời tiết, bạn có 

thể kiểm soát nhà mình 24/7 một cách thoải mái nhất, 

đồng thời cũng chi tiết nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Nguồn: Pin/ Điện dây (8-24 VAC)

- Kết nối: 802.11 b/g/n Wi-Fi - 2.4GHz

- Âm thanh: Hai chiều và khử tạp âm

- Video: 720p HD Video

- Cảm biến chuyển động

- Cảm biến hình ảnh ban đêm

- Dimensions: 12.65cm x 6.17cm x 2.21cm

- Góc nhìn tối đa: 180 Degrees

- Bảo hành: 1 năm

- Nhiệt độ môi trường: --20°C to 48°C

- Tương thích với Google Home, Alexa, IFTTT

CAMERA THÔNG MINH - OCO

Với xã hội ngày nay, việc sắm nhiều camera giám 

sát, đã không phải là mới. Tuy nhiên, chúng ta cần 

hơn thế, chúng ta cần được thông báo khi có chuyển 

động lạ ở cửa, hay camera tự ghi hình nhỡ chẳng may 

chú chó thân yêu bị trộm trước cửa, lập tức chúng ta 

có thể tận dụng thời gian để giải quyết vấn đề nhanh 

nhất, bảo vệ những điều quan trọng nhất với chúng ta.

Và OCO, chính là giải pháp hoàn hảo và toàn diện 

cho camera giám sát trong và ngoài nhà, với nhiều 

tính năng ưu việt, vượt trội, kết nối thông minh và tích 

hợp, đồng bộ với các thiết bị nhà thông minh khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG:
- Độ phân giải tối đa 1920 × 1080, 3MPx, full HD
- Zoom đến 8x
- Giảm tiêu thụ băng thông 
- Cảm biến chuyển động: Có

- Cảm biến hồng ngoại: Có

- Microphone tích hợp

- Wi-Fi, 802.11 b/g/n (2.4 GHz only)

- Chuẩn bảo mật Wifi: WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / 

WPA2-PSK

- Hệ điều hành: Android / iOS / Windows / MacOS

- Tương thích với Alexa, Google Home, IFTTT



ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 
NHÀ THÔNG MINH DO 
SANNAM CUNG CẤP

Chúng tôi tự hào với kinh 

nghiệm hơn 20 năm về chuyển 

giao công nghệ trong nước và 

quốc tế. Do đó, tất cả thiết bị 

mà bạn sẽ trải nghiệm, đều 

được nhập khẩu chính hãng, 

chất lượng quốc tế. 

Với đội ngũ kỹ sư chuyên 

nghiệp, chung tôi sẽ giúp bạn 

yên tâm khi giao căn nhà yêu 

quý của mình cho chúng tôi. 

Căn nhà của bạn sẽ trở nên 

sang trọng, thông minh hơn, 

an toàn hơn.

Đồng thời, bạn có thể yên tâm 

tùy chỉnh, lựa chọn các thiết 

bị khác sau khi lắp đặt. Chúng 

tôi tin rằng khách hàng mới là 

người có quyền quyết định, 

công việc của chúng tôi là 

gợi ý cho các bạn những gợi ý 

theo chúng tôi là hợp lý nhất.

NHÀ BẠN, BẠN CHỌN
CHÚNG TÔI THIẾT KẾ

Ngoài việc cung cấp thiết bị thông minh cho gia đình bạn, chúng tôi 

cũng rất chú trọng việc tạo ra cảm giác thoải mái cho khách hàng khi 

lựa chọn dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn thiết kế để căn nhà 

của bạn không những tiện dụng mà còn đẹp hơn sau khi sử dụng thiết bị 

do chúng tôi cung cấp, sản xuất.



CÁ NHÂN HÓA TỐI ĐA 
CĂN NHÀ CỦA BẠN

Chúng ta mua một ngôi nhà, hẳn đều muốn nhà của mình 

trở thành nơi mình muốn về nhà mỗi ngày, tận hưởng sự 

thoải mái tối đa khi ở nhà. Vậy tại sao chúng ta luôn khó chịu 

với mình, với người thân mình vì những chuyện vặt như việc 

quên tắt bình nóng lạnh; điều hòa bật nhiệt độ cao quá, thấp 

quá; tại sao ra khỏi  nhà quên tắt đèn ,v..v. 

Thiết nghĩ, chúng ta nên để những việc trên cho công nghệ, 

và dành thời gian quý giá khi ở nhà của mình để yêu 

thương, ở bên người thân. Tiền, sẽ không mua được mọi thứ, 

nhưng sẽ mua được sự thoải mái, tự do, để bạn có thể biểu đạt 

tình cảm chân thành với những người quan trọng trong cuộc 

đời mình.
Danny Sengers

THIẾT KẾ TỐT ĐẾN TỪ TRÁI TIM,
KHÔNG PHẢI TRÍ NÃO“
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