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Chúng tôi là Gigasun !
Chúng tôi mang đến một giải pháp không gian sống, ứng 
dụng công nghệ vào thiết bị điện tử nhằm tạo cho con người 

một cuộc sống tiện nghi hơn.

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

WEBSITE

22 Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh: 028 7301 6966 | Hà Nội: 0247 3016 966

gigasun.com.vn
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Tầm nhìn và Sứ mệnh

GIGASUN tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp, 
thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam. Chúng tôi mang đến 
toàn bộ giải pháp kết nối, điều khiển các thiết bị sẵn có theo 
chuẩn Wifi 2.4G. Ngoài ra, GIGASUN trực tiếp cung cấp các 
sản phẩm thuộc hệ sinh thái Smart Home như: Smart Lock, 
Smart Fan, Smart Light....

Giá trị cốt lõi
Với GIGASUN - Con người và Công nghệ là giá trị cốt lõi của 
chúng tôi. GIGASUN luôn không ngừng lỗ lực xây dựng văn 
hoá doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự nòng cốt để phát triển 
hệ sinh thái SMART Home ngày càng rộng hơn.

Giải thưởng và thành tựu
Với kinh nghiệm hơn 8 năm nghiên cứu và triển khai giải pháp 
Smart Home tại Hàn Quốc. GIGASUN tự hào đã đạt được các 
bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực IoT. Việc đi đầu trong ứng 
dụng Smart Home với công nghệ kết nối chuẩn Wifi 2.4G + 
ZigBee ...GIGASUN đã mang đến giải pháp nhà thông minh 
thực sự đầy đủ và phong phú.
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Quality Certificates

Các thiết bị nhà thông minh do Gigasun phân phối đều trải qua các quy trình kiểm 
tra nghiêm ngặt về nhiều mặt của sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng 
được những quy chuẩn chất lượng của quốc tế cũng như Việt Nam khi đến với 
người tiêu dùng.

Smart home devices distributed by Gigasun undergo rigorous testing on many aspects of the 
product to ensure that the product meets the international and Vietnamese quality standards 
when it comes to people. consumption.

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CE
European Conformity

Là nhãn hiệu bắt buộc đối với hàng hoá (theo quy định) và 
được coi như hộ chiếu thương mại vào thị trường EU. Trước 
hết, CE chú trọng đến vấn đề an toàn cho người tiêu dùng và 
bảo vệ thiên nhiên hơn là đến chất lượng của sản phẩm. CE 
là bắt buộc đối với các sản phẩm, được quy định tại 25 nước 
EU thậm chí tại cả các nước Ailen, Liechtenstein và Na Uy. 

CHỨNG NHẬN UL
Underwriters Laboratories

Là ký hiệu cho biết sản phẩm đã được chứng nhận về độ an 
toàn, được kiểm tra và phân tích chặt chẽ về mức độ nguy 
hại đến con người

Nếu một sản phẩm được in logo UL thì điều đó có nghĩa là 
sản phẩm đó đã đạt tiêu chuẩn về an toàn theo quy trình 
đánh giá độc lập của UL.

Chứng nhận UL có giá trị rất lớn bởi nó được đánh giá là có 
uy tín và được thừa nhận rộng rãi tại không chỉ Hoa Kỳ và 
Bắc Mỹ mà còn rất nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia, các nhà 
quản lý và người tiêu dùng tin tưởng như là chứng nhận cho 
một sản phẩm an toàn.

CHỨNG NHẬN ETL
European Conformity

Bất kỳ điện, cơ khí hoặc sản phẩm điện với một dài ETL 
đánh dấu chỉ ra rằng sản phẩm này đã đạt tối thiểu yêu 
cầu của thường được chấp nhận chúng tôi và Canada tiêu 
chuẩn an toàn sản phẩm, nó là thử nghiệm phù hợp với sản 
phẩm có liên quan tiêu chuẩn an toàn; và cũng đại diện cho 
các nhà sản xuất đồng ý nhận được nghiêm ngặt và kiểm 
tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng sản phẩm và nhất 
quán, nó có thể được bán ở các bang và canada thị trường.

TIÊU CHUẨN ISO 9001
International Organization for 
Standardization

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn 
ISO 9000 sử dụng để chứng nhận cho các hệ thống quản 
lý chất lượng . Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn 
ISO 9000 là các tiêu chuẩn để hướng dẫn xây dựng và 
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, không dùng để 
chứng nhận.

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn 
9001:2015, đây được xem là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất, 
dễ áp dụng trong thực tế hơn nhằm đáp ứng cho những 
thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới. Đó là việc ứng dụng 
những công nghệ mới và sự đa dạng hóa trong kinh doanh 
và thương mại toàn cầu.

CHỨNG NHẬN SGS
Société Générale de Surveillance SA

TIÊU CHUẨN AN TOÀN ROHS
Restriction Of Hazardous Substances

ROHS là tên viết tắt của Restriction Of Hazardous Sub-
stances, được dịch là Sự hạn chế các chất độc hại. ROHS 
là một bộ quy tắc tiêu chuẩn được pháp luật Châu Âu ban 
hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 nhằm bảo 
vệ con người và môi trường khỏi các chất độc hại có trong 
các sản phẩm điện và điện tử.

Do đó tất cả sản phẩm điện – điện tử được bán tại thị trường 
Châu Âu bắt buộc phải tuân thủ bộ tập hợp các tiêu chẩn 
này. Và tiêu chuẩn RoHS luôn được cập nhật bổ sung các 
chất cấm để sản phẩm ngày một an toàn hơn.

SGS kiểm tra chất lượng sản phẩm liệu có đạt các tiêu chuẩn 
về sức khỏe và an toàn đặt ra không. Do đó giấy chứng nhận 
SGS được xem là cơ sở để người tiêu dùng dựa vào đó chọn 
ra hàng hóa chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Là công ty đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sỹ. SGS chuyên 
cung cấp dịch vụ kiểm định, xác minh, thử nghiệm và 
chứng nhận hàng đầu thế giới. Với hơn 97.000 nhân viên 
bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nhà hóa học, 
chuyên viên đánh giá và giám định viên, SGS là biểu tượng 
toàn cầu cho chất lượng.
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Việc Download và sử dụng phần mềm này hoàn toàn là hợp pháp. GIGASUN 
đã mua bản quyền và đăng ký bảo hộ thương hiệu với Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Để sử dụng phần mềm, quý khách chỉ cần đăng ký tài khoản thông qua Email 
hoặc số điện thoại di động. Đây chính là định danh mà mỗi email hoặc số điện 
thoại chỉ đăng ký được 1 lần trên ứng dụng GIGASUN App.

Gigasun App

Toàn bộ dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trên iCloud server với 7 lớp bảo 
mật tuyệt đối an toàn.

Phần mềm điều khiển nhà thông minh GIGASUN ( GIGASUN App) 
được chúng tôi cung cấp trên 2 nền tảng chính thức của App Store 
và Google Play

QUÉT LINK QR 
ĐỂ TẢI GIGASUN APP
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Safe Cloud Service
The same security level 
with finance

Full -scale deep security protection 
system for cloud platform

Real - time 
log analyze

Deep intrusion
prevension

Risk preception

Safety management
system

Business risk 
control

GIGASUN
SMART CLOUD

Network security

1. DATA ENCRYPTION

2. IDENTIFICATION

3. DYNAMIC KEY

4. CHANNEL ENCRYPTION

5. SECURITY CHIP

6. VIRTUAL DEVICE

7. SECURITY AGENCY COOPERATION

The communication content is fully encrypted by AES. Even if the device is lost, 
it cannot be cracked.

Gigasun self-acting algorithm guarantes data isolation and increases authentica-
tion requirement

Data security canbe guaranteed by dynamically assigned secret key, even if the 
algorithm is exposed.

Full-link TLS encryption channel is supported to ensure network transmission 
security.

Support independent security chip to protect hardware keys.

Unique virtual device protection, can be restored immediately after being at-
tacked

Long-term cooperation with professional security agencies to create a security 
system with continous iteration capabilities
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Điều khiển nhà 
bằng giọng nói
Dễ dàng dùng giọng nói của bạn ra 
lệnh cho ngôi nhà bật đèn, mở nhạc, 
tưới nước, bật điều hòa... Tất cả đều 
nằm trong giải pháp Điều khiển nhà 
bằng giọng nói của GIGASUN

“OK GOOGLE! BẬT ĐÈN”

HEY SIRI !
TURN ON AIR - CONDITIONER 

Nhà thông minh GIGASUN chính thức được Google 
cấp chứng nhận “Works with the Google Assistant” 
tích hợp tính năng Voice Control vào hệ sinh thái giải 
pháp của mình. Đạt được điều này, Gigasun đã vượt 
qua những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của Google, 
để giờ đây, người dùng có thể điều khiển các thiết bị 
trong nhà thông qua Google Assistant.

“ALEXA! TURN ON MUSIC”
Cùng với Alexa, GIGASUN đã mang tới cho người 
dùng cơ hội được tự do lựa chọn sử dụng những trợ 
lý ảo “nổi tiếng” nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại 
để điều khiển ngôi nhà thông minh của mình. Ví dụ, 
khi đang dở tay làm bếp, bạn chỉ cần gọi Alexa giúp 
bạn bật một bản nhạc tươi vui để có thêm cảm hứng.

Toàn bộ thiết bị nhà thông minh Gigasun 
sẽ được điều khiển qua trợ lý ảo Google 
assistant
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Chiếu sáng thông minh
Dễ dàng kiểm tra trạng thái bật tắt của đèn, đặt lệnh bật/ tắt tự động khi 
ra/ vào phòng hoặc khi trời tối... Tất cả đều nằm trong giải pháp Chiếu 
sáng thông minh của GIGASUN

Điều khiển từ xa 

qua smartphone

Điều khiển bằng 

giọng nói

Tự động bật đèn khi 

phát hiện chuyển động

Hẹn giờ chiếu sáng Tích hợp các kịch 

bản sống tiện ích
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Rèm cửa tự động
Dễ dàng đóng, mở rèm cửa từ xa, khi trời sáng, hoặc 
khi có khách tới nhà... Tất cả đều nằm trong giải 
pháp Điều khiển rèm thông minh của GIGASUN

Đóng/ mở rèm cửa 

bằng smartphone

Hẹn giờ đóng/ mở rèm

Điều khiển trạng thái 

rèm bằng giọng nói

Tích hợp vào các kịch 

bản sống tiện ích
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Dễ dàng hẹn giờ, bật tắt từ xa, giám sát nhiệt độ phòng... Tất cả đều nằm 
trong giải pháp Điều khiển TV, điều hòa, quạt thông minh GIGASUN

Điều hòa, TV thông minh

Điều khiển điều hòa, ti vi, 
quạt điện bằng smartphone

Bật tắt điều hòa, ti vi bằng 

giọng nói

Tích hợp vào các kịch bản 

sống tiện ích
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Bật/tắt bình nóng lạnh
Dễ dàng hẹn giờ, bật tắt từ xa, giám sát nhiệt độ 
nước... Tất cả đều nằm trong giải pháp Bật/ Tắt 
bình nóng lạnh của GIGASUN

Bật/ tắt bình nóng 

lạnh bằng smartphone

Hẹn giờ bật/ tắt bình 

nóng lạnh

Bật/ tắt bình nóng 

lạnh bằng giọng nói

Tích hợp vào các kịch 

bản sống tiện ích
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An ninh chống trộm
Bảo vệ những người thân yêu trong gia đình bạn 
bằng hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh từ 
GIGASUN

Cảnh báo xâm nhập 

trên smartphone

Kích hoạt hệ thống 

chiếu sáng thông minh

Kích hoạt rèm cửa tự 

động mở

Kích hoạt hệ thống 

âm thanh báo động
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Điều khiển cửa cuốn
Điều khiển cửa từ xa qua APP wifi hay giọng nói chưa 
bao giờ trở lên dễ dàng vậy

Điều khiển cửa cuốn 

trên Smartphone

Điều khiển cửa cuốn

bằng giọng nói
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Theo dõi môi trường
Nhà thông minh là một thành tựu tiêu biểu 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với 
Nhà thông minh, bạn có thể điều khiển các 
thiết bị điện trong nhà qua smartphone 
hoặc bằng giọng nói như hệ thống đèn 
chiếu sáng, điều hòa, bình nóng lạnh, rèm 
cửa, âm thanh đa vùng...dù bạn ở bất cứ 
nơi nào, chỉ cần có kết nối internet.

Liên tục cập nhật 

thông số về môi 

trường

Chăm sóc sức khỏe 

cho cả nhà

Tích hợp vào các kịch 

bản sống tiện ích
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Mở cửa bằng khuôn mặt
Với công nghệ Facial Recognizer, Palm Fingerprint... việc mở cửa giờ đây rất 
đơn giản và bảo mật. GIGASUN mang đến giải pháp công nghệ cao nhất với 
tính năng bảo mật tuyệt đối cho ngôi nhà của bạn
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ảm ứngCông tắc

| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Leave mode
Turn off all lightView mode

GSWS-11 B/W
Công tắc cảm ứng EU 1 Phím

Siri

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: EU - 1 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 86*86*35 mm (L- W-H)

Màu sắc:

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL | SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Leave mode
Turn off all lightView mode

GSWS-12 B/W
CÔNG TẮC CẢM ỨNG EU 2 PHÍM

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: EU - 2 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 86*86*35 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Sleep mode
Romantic mode

Leave mode
Turn off all lightView mode

GSWS-13 B/W
Công tắc cảm ứng EU 3 Phím

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: EU - 3 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 86*86*35 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Siri Siri

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Departure 
modeTheater mode

GSWS-21 G/B
Công tắc cảm ứng US 1 Phím

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 1 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích thước: 120*72*34 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Siri

SMART LIFE NEW EXPERIENCE

8mm

120mm

72mm

34mm

| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Leave mode
Turn off all lightView mode

GSWS-14 B/W
CÔNG TẮC CẢM ỨNG EU 4 PHÍM

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: EU - 4 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích thước: 86*86*35 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Siri
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| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Departure 
modeTheater mode

GSWS-22 G/B
Công tắc cảm ứng US 2 Phím

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 2 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 120*72*34 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Siri

SMART LIFE NEW EXPERIENCE

8mm

120mm

72mm

34mm

| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Departure 
modeTheater mode

GSWS-23
Công tắc cảm ứng EU 3 Phím

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 3 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 120*72*34 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Siri

SMART LIFE NEW EXPERIENCE

8mm

120mm

72mm

34mm

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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| SET THE SCENE MODE, CENTRALIZED CONTROL

Sleep mode
Romantic mode

Departure 
modeTheater mode

Siri

SMART LIFE NEW EXPERIENCE

8mm

120mm

72mm

34mm

GS DL01
Công tắc cảm ứng US tăng giảm ánh sáng 

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Điều chỉnh độ sáng: 0 ~ 90 độ C

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: Tăng giảm độ sáng từ 0 - 100%

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 120*72*34 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Control your lights 

from anywhere 

at any time

8mm

120mm

72mm

34mm

GSWS-24 G/B
Công tắc cảm ứng EU 4 Phím

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 4 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 120*72*34 mm (L- W-H)

Màu sắc:

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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GS FL01
Công tắc cảm ứng US Quạt và đèn 

Công suất: Quạt: 400w, Đèn 600W

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 độ C

Độ ẩm hoạt động: 0%-70% (Không đọng nước)

Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 60 độ C

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 4 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 120*72*34 mm (L- W-H)

Màu sắc:

120mm

72mm

8mm

34mm

WIND SPEED UP ON/OFFON/OFFWIND SPEED DOWN

GS CS01 W
Công tắc cảm ứng EU điều khiển rèm

Công suất: 1400

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 60 độ C

Độ ẩm bảo quản: 0% ~ 90% (Không đọng nước)

Quy chuẩn sản phẩm: EU - 2 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Kích thước: 85*85*35 mm (L- W-H)

Màu sắc:

9mm

85mm85mm

85mm 35mm

SMART LIFE NEW EXPERIENCE

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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GIGASUN
CÔNG TẮC ĐẢO CHIỀU

Kích thước: 86 * 86 * 32mm / 3.4 * 3.4 * 1.26 inch

Màu sắc:

Thành phần: Nhựa ABS + kính cường lực

Nguồn cấp: 90V-250V AC

Tối đa hiện hành: 10A / 250V

Không dây: 802.11 b / g / n 2,4G

Bảo vệ: WPA-PSK / WPA2-PSK

Chức năng: Hoạt động với Amazon Alexa / Google Home / IFTTT

Chứng nhận: CE, RoHS, FCC

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG HẸN GIỜ ỨNG DỤNG
Công tắc hẹn giờ thông minh sẽ tự động bật / tắt các thiết 
bị sau khi đặt một số bộ hẹn giờ cho công tắc này, rất cần 
thiết cho việc lập kế hoạch lịch trình hàng ngày và mang 
lại cho bạn một phong cách sống thông minh và tiện lợi.

THIẾT LẬP DỄ DÀNG
Tải xuống GIGASUN từ cửa hàng ứng dụng hoặc cửa hàng 
Google Play và Kết nối thiết bị di động của bạn với mạng 
Wi-Fi 2.4GHz để tìm công tắc đèn, sau đó bạn có thể điều 
khiển đèn hoặc thiết bị điện khác một cách dễ dàng.

GIGASUN SK01
Ổ cắm tường:

Kích thước: 86*86*35 mm (L×W×H)

Màu sắc:

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 1 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

GIGASUN SK02
Ổ cắm tường:

Kích thước: 120*72*44 mm (L×W×H)

Màu sắc:

Công suất: Max 800w

Điện áp: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tầng sóng: 2.4 GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 50 độ C 

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Viền bao quanh: Aluminum Gold

Số lần đóng mở: 100.000 lần

Quy chuẩn sản phẩm: US - 2 phím

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM:

Điều khiển ứng dụng – Điều khiển chuyển đổi từ 
mọi nơi bằng điện thoại thông minh của bạn.

 Định thời gian – Đặt bộ hẹn giờ đã lên lịch / đếm 
ngược để bật / tắt vào thời gian cụ thể

Thiết kế bảng kính cường lực pha lê chất lượng cao, 
không bao giờ phai màu.

Điều khiển bằng giọng nói – Hoạt động hoàn hảo 
với Amazon Alexa, Google Home

Chia sẻ quyền kiểm soát
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GS SD001
Cảm biến cửa đi, cửa sổ

Kích thước: 
Main: 71*21*22 mm (L×W×H)

Cảm biến: 40*11*11 mm (L×W×H)

Màu sắc:

Pin: CR2 x 1

Tầng sóng: 2.4 GHz

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -10 - 50 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 60 độ C

Độ ẩm bảo quản: 0% ~ 90% (Không đọng nước)

Chứng nhận: CE, FCC, ROHS, SAA

Điều khiển: Gigasun app

Bảo Hành: 1 năm

69.5mm
40.5mm

24mm

14.8mm

16mm

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

GS-IGS001
Cảm biến Gas

Nguồn điện: C5V(micro USB standard connector)

Thời gian phản hồi: < 30 s

Thời gian hoạt động: 3 năm

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 60 độ C

Áp suất khí: 86 106Kpa

Báo động: Âm thanh

Điều khiển: Gigasun app

Kích thước: 52*29*106 mm (L- W-H)

Màu sắc:

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:

Màn hình LCD hiển thị rõ ràng: Màn hình kỹ thuật số dễ đọc và 
rõ ràng cho thấy nồng độ khí cháy và tín hiệu WIFI.

Phát hiện khí đốt tự nhiên & LGP: Máy dò khí này chủ yếu được 
sử dụng trong nhà bếp để phát hiện rò rỉ khí tự nhiên (Meth-
ane) và LPG (khí hóa lỏng), ngăn chặn vụ nổ gas tiềm ẩn và 
bảo vệ an toàn cho gia đình.

Thông báo APP & Âm thanh báo động 85dB: Khi giá trị nồng 
độ khí đạt 8% LEL, máy dò sẽ phát ra âm thanh báo động 
85dB và tự động đẩy thông báo đến APP.

Kết nối WiFi, điều khiển từ xa APP thông minh. Với kiểm tra 
thủ công, tắt tiếng thủ công. Để tạm thời tắt âm báo trong 
trạng thái báo động gas.

Thiết kế mới và dễ cài đặt: Các thiết kế trình cắm giúp việc cài 
đặt dễ dàng và siêu tiện lợi.

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT:



GS-LS001
Cảm biến ánh sáng

Điện áp: 4.8-12V

Tầng sóng: 2.4GHz 

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: -20 - 85 độ C

Độ sáng hoạt động: 0-1000LUX

Chế độ nhận biết: 1/5/2020

Module nhận sáng: Photodiode

Điều khiển: Gigasun app

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 58*16mm (L- W-H)

Màu sắc:

Tự động tắt đèn khi ánh sáng ban 
ngày lớn hơn giá trị độ sáng đã đặt

Tự động đóng rèm liên kết khi ánh 
sáng lớn hơn giá trị độ sáng đã đặt

58mm

16mm

Điều khiển liên kết cảm giác ánh sáng chính xác
Tiết kiệm nhiều điện

Cuộc sống tự động hóa hoàn toàn

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

Bên cạnh ổ cắm điện Bên cạnh bàn trà hoặc ghế sofa Đặt cạnh giường ngủ

SMART HOME FULL GUARD

Làm cho ngôi nhà của bạn thông minh hơn!
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GS-MS001
Cảm biến chuyển động

Pin: CR123A x 1

Chế độ chờ: 20 uA / 2 năm

Phạm vi hoạt động: 7 m / 110

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 60 độ C

Độ ẩm bảo quản: 0% ~ 90% (Không đọng nước)

Điều khiển: Gigasun app

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 45*45*48 mm (L- W-H)

Màu sắc:

Điều khiển từ xa điện thoại thông minh để làm 
cho ngôi nhà của bạn thông minh hơn
Dù ở xa nhà thế nào, hơi ấm của ngôi nhà vẫn 
nằm trong tay

Điều khiển từ xa 
bằng điện thoại 
thông minh

Cảm biến chuyển động
tiên tiến, chính xác

Đèn led 
siêu sáng



GS SS001
Cảm biến khói

Pin: 9V x 2 / ≤ 10uA

Thời gian hoạt động: 1 năm

Tầng sóng: 2.4 GHz

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Nhiệt độ bảo quản: 0 ~ 60 độ C

Độ ẩm bảo quản: 0% ~ 90% (Không đọng nước)

Âm báo: > 80DB

Điều khiển: Gigasun app

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 71*71*29 mm (L- W-H)

Màu sắc:

>80DB

71 mm 29 mm

71 mm 71 mm

Đèn báo

Còi báo động

Nút bấm
Rãnh khói 
xâm nhập
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Đây là thiết bị điều khiển điều 

hòa, tivi thông minh từ xa không 

dây thông qua một ứng dụng GI-

GASUN, cho phép người dùng có 

thể sử dụng smartphone tải App 

GIGASUN để điều khiển từ xa cho 

tivi, điều hòa vô cùng tiện lợi

GS-CAT001
Điều khiển điều hòa, tivi

Điện nguồn: USB 5v/1A

Hệ điều hành hỗ trợ: Android+IOS

Tầng số hồng ngoại: 38-56K Hz

Góc hồng ngoại: 360 độ

Tầng sóng: 2.4 GHz

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/n/g 2.4G Hz

Nhiệt độ hoạt động: 32 - 104 độ C

Khoảng cách nhận diện: 7- 10m

Nhiệt độ bảo quản: 0 - 80 độ C

Độ ẩm bảo quản: 0% - 90% (không đọng nước)

Chứng nhận: FCC & CE

Điều khiển: Gigasun App

Thông số kỹ thuật:

Kích thước sản phẩm: 90*26mm

Màu sắc:

Remote
Control

TV

AC

Learning 
Function

Scence
Làm việc với Amazon Alexa/ Echo Dot & Google 
home
Quản lý trang thiết bị thông qua điện thoại di động, 
hoặc điều khiển bằng giọng nói
Learning Function (DIY) - Điều khiển tất cả các bộ 
sử dụng tín hiệu hồng ngoại

2.

1.

3.

NEW DESIGN SMART WIFI REMOTE CONTROL 



GS-DSC001
Bộ điều khiển cửa cuốn

Trọng lượng: 233.6 gr

Điện áp: DC 5V / 500mA

Chất liệu vỏ: ABS Plastic

Chuẩn wifi kết nối: IEEE 802.11b/g/n

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%-85% (Không đọng nước)

Điện tải: 1000W

Công suất hoạt động: 2.5W

Chức năng điều khiển: Cổng/Cửa chính

Điều khiển: Gigasun app, giọng nói, chạm vật lý

Chứng nhận: CE FCC ROHS SAA

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 44.13*23.14*59.54mm (L- W-H)

Màu sắc:

JUST SPEAK KEEP HOUSE SAFE TIMING SCHEDULES

While you are cooking, Let 
Amazon Alexa or Google 
Assistant help you open your 
garage door 

Inspecial Cases, You can check the opening, 
Closing time of the garage door on the mo-
bile app.

You can set schedules and times to open & Close your garage 
door manage your garage door easily

53GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH

Điện nguồn: 5V/1.5A

Kích thước đóng gói: 17.20 x 14.30 x 11.80 cm

Độ phân giải: 1.0 MegaPixels CMOS Sensor, H.264, 720P

Khung hình: 30fps for 1280x720

Hỗ trợ quay đêm: 8 LED hồng ngoại 

Chuẩn wifi kết nối: 802.11/b/g/n

Bộ nhớ: Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64Gb

Điều khiển: Gigasun app

Thông số kỹ thuật:

Màu sắc:

24-hour 
Surveillance

Intelligent 
Alarm

IR Night 
Vision

Free P2P 
Services

One Key 
Setup Wifi

HD 
720P

Motion 
Detection

Security 
Guard

Support 
32G TF Card

Two-way
Audio

Realtime 
Recording

Smartphone 
Monitoring

Tương thích với nhiều nền tảng: Điện thoại thông minh, máy 
tính xách tay, PC / MAC.
Bất kể công việc hay du lịch, có thể dễ dàng liên lạc với gia 
đình của họ

MULTI-CLIENT REMOTE CONTROL

GS-IC001
Camera trong nhà

Đèn hồng ngoại 
ban đêm ÂM THANH 2 CHIỀU

Think what you think Love 
what you love !
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GS-OC001
Camera ngoài trời

Điện nguồn: 5V/1.5A

Kích thước đóng gói: 17.20 x 14.30 x 11.80 cm

Độ phân giải: 1.0 MegaPixels CMOS Sensor, H.264, 720P

Khung hình: 30fps for 1280x720

Hỗ trợ quay đêm: 8 LED hồng ngoại 

Chuẩn wifi kết nối: 802.11/b/g/n

Bộ nhớ: Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64Gb

Điều khiển: Gigasun app

Thông số kỹ thuật:

Màu sắc:

One Key 
Setup Wifi

24-hour 
Surveillance

IR Night
Vision

HD 720P Realtime 
Recording

Smartphone 
Monitoring

Motion 
Detection

Support 32G 
TF Card

PHÙ HỢP NHIỀU VỊ TRÍ:

Được cài đặt trong các cảnh khác nhau, dễ giám sát, 
bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản

HOSPITAL

FACTORY

WARHOUSE

HOUSE HOSPITAL

SCHOOL

HOTEL

MARKET

+

KẾT NỐI ĐƠN GIẢN CHỈ VỚI 3 BƯỚC:

Kết nối nguồn Tải App 
GIGASUN

Click 
“Connect”

Điện nguồn: AC8V-24V

Độ phân giải: HD 720P @ 25FPS

Góc quay: 166°

Hỗ trợ quay đêm: LED hồng ngoại

Khung hình: 1920x1080

Chuẩn wifi kết nối: 802.11b/g/n

Bộ nhớ: Max Support 32GB TF-card

Chức năng chung: “Kết nối 2 chiều, Bảo vệ bằng mật khẩu”

Cảm biến Chuyển động: PIR sensor

Khoảng cách nhận diện: 5m

Nhiệt độ hoạt động: -20. - 50 độ C

Điều khiển: Gigasun app

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 67mmx38mmx136mm  (L- W-H)

Màu sắc:

Wide View Angle

Passive Infrared
Detection

IP65 Rating 
WeatherProof

Multiple User

PIR MOTION DETECTION

PIR infrares sensor motion 
detection

WEATHERPROOF DESIGNED

Ngay cả khi bạn không ở nhà, bạn vẫn có thể sử dụng 
điện thoại di động của mình đánh thức chuông cửa và 
kiểm tra tình hình bất cứ lúc nào

KIỂM TRA BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC Ở ĐÂU

Daytime mode Night mode

Ngày hay đêm, mưa hay nắng, nó cho 
phép bạn chụp ảnh và quay video 
bất cứ lúc nào

IR NIGHT VISION

GS-BC001
Chuông cổng có Camera
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QUẠT TRẦN THÔNG MINH

GIGASUN 
Smart CeilingFan
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Quạt trần thông minh cho ngôi nhà bạn!

G
ig

asun - C
eiling

 Fan 20
20

Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập Quạt trần 
Thông minh của GIGASUN - SMART FAN

Chúng tôi sẽ mang đến bộ sưu tập các dòng quạt trần mới nhất 2020 
từ các dòng cổ điển Classic đến dòng mang phong cách hiện đại, phong 

cách Bắc Âu nhiệt đới…

Điều đặc biệt ở GIGASUN Smart Fan là toàn bộ các dòng quạt trần đều 
tích hợp vào giải pháp nhà thông minh Smart Home để điều khiển qua 
điện thoại cũng như việc kết nối với các thiết bị khác trong căn nhà bạn.

Hãy dành thời gian để cùng thư giãn, tận hưởng các mẫu quạt trần mới nhất của chúng 
tôi. Hãy chọn cho mình mẫu quạt phù hợp nhất với căn phòng nhà bạn, phòng ngủ, 

phòng khách, phòng trẻ em… 

CONTENT

Lý do lựa chọn 
Gigasun Smart Ceiling Fan

Sản phẩm

00

00

Quạt trần đèn – Quạt trần trang trí bừng sáng và thoáng rộng không gian!

Bạn thích hòa mình vào với thiên nhiên khoáng đạt và không khí ngoài trời thì thiết bị 
làm mát hữu hiệu nhất là chiếc quạt trần đèn. Với cuộc sống năng động hiện nay, quạt 
trần không chỉ có tác dụng làm mát mà còn có chức năng trang trí tiện ích.
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Toàn bộ các dòng quạt GIGASUN đều sử dụng động 
cơ DC Inverter, có thể điều chỉnh được 5-7 tốc độ 
gió, giúp quạt chạy êm, hoàn toàn không có tiếng ồn. 
Động cơ DC Motor còn. giúp tiết kiệm đến 70% điện 
năng so với động cơ AC.

Với phần mềm GIGASUN APP hỗ trợ trên toàn bộ các 
dòng điện thoại thông minh chạy IOS và Android, việc 
điều khiển quạt thật sự trở lên dễ dàng và tiện lợi.

Touch Control và App từ xa:

Động cơ DC Inverter

G
ig

as
un

 -
 C

ei
lin

g
 F

an
 2

0
20

Mẫu mã đa dạng - hợp xu hướng

tiết kiệm 70% điện năng:

Điều khiển qua 

GIGASUN
Smart Ceiling Fan

VÌ SAO CHỌN

1.

2.

3.

Nhờ khả năng đảo chiều của gió, quạt trần 
thông minh GIGASUN có thể hút gió lên trần 
tạo sự đối lưu không khí trong nhà hoặc quạt 
mạt vào những ngày hè nóng

Sử dụng được cả 4 mùa:

Chọn kích thước
quạt phù hợp với căn phòng

Động cơ được bảo hành
10 năm tin cậy:

5.4.

6.
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Quạt hiện đại Arcot A001 được thiết kế với cánh quạt bằng gỗ nguyên chất nên bảo quản 
được lâu, không bị mối mọt ăn mòn. Cánh quạt thết kế dài 52 icnh( 132cm) dành cho không 
gian nhà có kích thước vừa phải từ 15m2 trở lên thích hợp dành cho các nhà phố và chung 
cư với 2 màu chủ đạo: xanh, đen giúp khách hàng dễ dàng kết hợp với không gian nội thất 
trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn một cách sáng tạo. Thiết kế đơn giản 
không cầu kỳ với nhiều họa tiết nên làm cho không gian trở nên cực kỳ tối giản và hiện đại.

Khả năng tích hợp với nhà thông minh ( các thiết bị nhà 
thông minh) thông qua ứng dụng app GIGASUN : Chẳng 
hạn khi khách hàng sử dụng các thiết bị nhà thông minh 
như: khóa thông minh, hệ thống cảm biến thông minh, 
quạt thông minh,..của Gigasun hầu hết hết các thiết bị đều 
có sự liên kết chặt chẽ với nhau, cảm biến tự động nếu 
khách mở khóa thông minh khi vào nhà thì hệ thống sẽ tự 
bật đèn, tự mở quạt thông minh,...mà không cần phải sử 
dụng công tắc trên tường thông thường như các thiết bị 
điện tử bình thường khác.

QUẠT TRẦN HIỆN ĐẠI CÓ ĐÈN LED

Gigasun Arcot A002:
Gigasun Arcot A001:

Hãng sản xuất: GIGASUN

Model: A001 - A002

Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch

Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được 

chỉ định trong cả nước và đã được phê duyệt

Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001

Nguồn điện: AC( 220V-240V)

Tiết kiệm điện: Chế độ hẹn giờ tùy chỉnh 2h, 4h, 6h, 8h giúp tiết kiệm điện năng tối ưu

Bảo hành: 10 năm bảo hành động cơ, 2 năm các phụ kiện khác

Chất liệu: Kim loại, gỗ

Tốc độ: Cao, thấp, trung bình

Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…diện tích 15m2 trở lên

Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa,Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto 

sensor, Smarthome

THIẾT KẾ ĐÈN TÙY CHỈNH VỚI 3 LỰA CHỌN ĐÈN LED:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Toàn bộ động cơ đều được bảo hành 10 
năm tin cậy.

GIGASUN AC inverter không tạo tiếng 
ồn khi chạy, mang đến một cảm giác thư 
thái, nhẹ nhàng.

Động cơ im lặng

Tiết kiệm năng lượng

Voice/Remote/ 
Touch Control

Turn ON/OFF 
Light

H/M/L
Fan Speed

H/M/L
Fan Speed

white light Warm light Neuteal light

Ánh sáng trắng:
Dành cho các hoạt động 

ăn tối, sinh hoạt bình 
thường

Ánh sáng vàng: 
Đèn chiếu sáng vừa 

không quá sáng cũng 
không quá tối

Ánh sáng nhẹ: 
Đèn chiếu dành cho đi 

ngủ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc: Màu đen gỗ

Gigasun Arcot A003:

QUẠT TRẦN GỖ CAO CẤP

Gigasun - Ceiling Fan 2020

Một chiếc quạt trần được người dùng lựa chọn ngày nay ngoài chức năng 
làm mát sẽ đáp ứng những tính năng hiện đại và đặc biệt mang tính thẩm 
mĩ cao để phù hợp với ngôi nhà. Phong cách thiết kế theo kiểu Industri-
cal- một phong những phong cách thiết kế văn phòng làm việc được yêu 
thích nhất tại Việt Nam bởi sự đơn giản hóa, sử dụng chất liệu thô nhưng 
vẫn làm nổi bật không gian ngôi nhà của bạn.

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: A003
Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện 
chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm 
được chỉ định trong cả nước và đã được phê 
duyệt
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 
9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ 
tắt: 2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện năng tối 
ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các 
phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán 
bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch 
control Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIG-
ASUN, Auto sensor, Smarthome

Các chứng nhận an toàn chất lượng sản phẩm của 
GIGGASUN

Các chứng nhận an toàn chất lượng 
sản phẩm của GIGGASUN

QUẠT TRẦN TRANG TRÍ CAO CẤP 
CÓ ĐÈN HOÀNG GIA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất: gigasun
Model: C001 
Kích thước sản phẩm:  42 inch
Màu sắc: màu vàng Gold
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi 
các phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả nước và đã được 
phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 2h,4h,6h,8h giúp 
tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, thép, nhựa ABS
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control Giọng nói 
Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto sensor, Smarthome

Voice/ Touch 
Control

Turn ON/OFF 
Light

H/M/L
Fan Speed

H/M/L 
Fan Speed

Gigasun Crown C001:

Quạt trần trang trí cao cấp có đèn hoàng gia C001 đang được ưa chuộng 
bởi sự sang trọng và lộng lẫy bởi thiết kế phong cách hiện đại đáp ứng được 
mọi yêu cầu về thẩm mỹ của các công trình nhà ở dân dụng, công trình công 

nghiệp, biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, chung cư cao cấp.

Quạt trần trang trí với màu vàng sang trọng 
và đầy tinh tế, bắt mắt, không lo lỗi mốt tạo 
điểm nhấn tại chính giữa không gian căn 
phòng.Nguồn gió được tạo ra mát dịu như 
gió tự nhiên, được phân bố đều khắp không 
gian căn phòng chứ không tập trung phả 
vào một điểm. Bởi vậy mà khi quạt vận hành 
sẽ đem đến cảm giác dễ chịu cho con người.
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QUẠT TRẦN GỖ CAO CẤP
Gigasun Maribel  M001

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: M001
Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi các phòng 
thí nghiệm được chỉ định trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm 
điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control Giọng nói Alexa, Goo-
gle, Siri, App GIGASUN, Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Động cơ: Thép Silicon + Đồng nguyên chất

Lưỡi gỗ:  Lưỡi dao đảo ngược bằng gỗ nguyên khối, bề mặt nhẵn, dễ lau chùi.

Động cơ im lặng: Động cơ được làm bằng tấm thép silicon chất lượng cao, tạo ra tiếng 
ồn ít hơn nhiều so với quạt trần thông thường. Decibel là 10-30 lbs mà không có bất kỳ 
tiếng ồn.

Công tắc đảo chiều: Chạy quạt trần ngược chiều kim 
đồng hồ để giữ mát vào mùa hè hoặc chạy theo chiều 
kim đồng hồ để tuần hoàn không khí ấm và loại bỏ 
các điểm lạnh trong mùa đông. Giúp bạn thoải mái 
quanh năm

Voice/ Touch 
Control

Turn ON/OFF 
Light

H/M/L
Fan Speed

H/M/L 
Fan Speed

QUẠT TRẦN GỖ CAO CẤP
Gigasun Maribel  M002

Động cơ được làm bằng tấm thép silicon chất lượng 
cao, tạo ra tiếng ồn ít hơn nhiều so với quạt trần thông 
thường. Decibel là 10-30 lbs mà không có bất 
kỳ tiếng ồn

Động cơ: Thép Silicon + Đồng nguyên chất
Lưỡi gỗ: Lưỡi dao đảo ngược bằng gỗ nguyên khối, bề 
mặt nhẵn, dễ lau chùi.
Chức năng: Điều khiển từ xa / tường của quạt trần có 
3 Tùy chọn tốc độ, Cao / Thấp / Trung bình.
Động cơ im lặng: Động cơ được làm bằng tấm thép 
silicon chất lượng cao, tạo ra tiếng ồn ít hơn nhiều so 
với quạt trần thông thường. Decibel là 10-30 lbs mà 
không có bất kỳ tiếng ồn.
Công tắc đảo chiều: Chạy quạt trần ngược chiều kim 
đồng hồ để giữ mát vào mùa hè hoặc chạy theo chiều 
kim đồng hồ để tuần hoàn không khí ấm và loại bỏ 
các điểm lạnh trong mùa đông. Giúp bạn thoải mái 
quanh năm

CÁC CHỨNG NHẬN:

“Nền tảng của phong cách hiện đại chắc chắn là những gam 
màu trung tính ( màu trắng, màu be, nâu, đen). Phối màu theo 
tông cho phép nhấn mạnh vào các hình khối và đường nét của 
những đồ đạc được kết hợp. Đồ đạc chính là yếu tố quan trọng 
trong phong cách hiện đại”

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: M002
Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn 
đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định 
trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Chế độ hẹn giờ tùy chỉnh: 2h, 
4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ 
kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch con-
trol Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, 
Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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QUẠT TRẦN GỖ 

CAO CẤP
Gigasun Maribel  M003

Động cơ: Thép Silicon + Đồng nguyên chất 

Lưỡi gỗ: Lưỡi gỗ nguyên khối, bề mặt nhẵn, dễ lau chùi.

Chức năng: Điều khiển từ xa / tường của quạt trần có 3 Tùy chọn 

tốc độ, Cao / Thấp / Trung bình. 

Động cơ im lặng: Động cơ được làm bằng tấm thép silicon chất 

lượng cao, tạo ra tiếng ồn ít hơn nhiều so với quạt trần thông 

thường. Decibel là 10-30 lbs mà không có bất kỳ tiếng ồn.

Nền tảng của phong cách hiện đại chắc chắn là những gam 
màu trung tính ( màu trắng, màu be, nâu, đen). Phối màu theo 
tông cho phép nhấn mạnh vào các hình khối và đường nét của 
những đồ đạc được kết hợp. Đồ đạc chính là yếu tố quan trọng 
trong phong cách hiện đại. Quạt trần gỗ thông minh Maribel 
M003 với kiểu dáng và màu luôn hướng tới những màu sáng, 
màu ấm nên dễ dàng kết hợp hài hòa với không gian nội thất.

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: M003
Kích thước sản phẩm:  132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện 
chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm 
được chỉ định trong cả nước và đã được phê 
duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 
9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ 
tắt: 2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện năng tối 
ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các 
phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán 
bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch 
control Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GI-
GASUN, Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUẠT TRẦN GỖ CAO CẤP
Gigasun Maribel  M004

Quạt trần trang trí cánh gỗ thông minh GIGASUN MARI-

BEL M004, sản phẩm được cải tiến hiện đại theo hướng công nghệ 
4.0 khi kết hợp điều khiển tự động từ xa thông qua app được cài sẵn trên 
điện thoại, hay dùng thiết bị điều khiển từ xa khi ở. Sử dụng vô cùng đơn giản 
và tiện lợi.
Động cơ bằng sillicon và thép không gỉ.

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: M004
Kích thước sản phẩm:  132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ 
định trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, 
Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các chứng nhận an toàn chất lượng sản phẩm của 
GIGGASUN
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QUẠT TRẦN GỖ CAO CẤP

Gigasun Maribel  M005

        Sản phẩm quạt trần trang trí phòng khách GIGASUN Maribel M005, 
sản phẩm được cải tiến công nghệ hiện đại theo hướng công nghệ 4.0 khi kết hợp 
điều khiển tự động từ xa thông qua app được cài sẵn trên điện thoại, hay dùng thiết 
bị điều khiển từ xa khi ở xa. Sử dụng vô cùng đơn giản và tiện lợi.Quạt trần gỗ 
thông minh Maribel M005 với kiểu dáng và màu luôn hướng tới những màu 
sáng, màu ấm nên dễ dàng kết hợp hài hòa với không gian nội thất.

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: M005
Kích thước sản phẩm:  132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy 
đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả 
nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 2h,4h,6h,8h 
giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện 
khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control 
Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto sensor, 
Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: M006

Màu sắc: Màu bạc
Kích thước sản phẩm:  44 inch( 110cm)

Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ 
định trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001

Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Chế độ tùy chọn hẹn giờ giúp tiết kiệm điện năng

Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, thép

Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…

Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, 
Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUẠT TRẦN TRANG TRÍ ĐẸP

Gigasun Maribel  M006

Quạt trần trang trí đẹp Maribel M006 làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, màu sắc bắt mắc, nổi bật.Lấy cảm hứng từ những 
thập niên 1860, GIGASUN cho ra đời dòng sản phẩm quạt trần thông minh Maribel M006 với phong cách truyền thống kết 
hợp những tính năng hiện đại ngày nay làm tôn nên sự hoài cổ và mang lại nhiều tiện ích cho không gian nội thất của gia chủ
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QUẠT TRẦN GỖ CAO CẤP

Gigasun Lotus L001

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: L001
Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ 
bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả nước và đã 
được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 2h,4h,6h,8h 
giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control Giọng nói 
Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chức năng tích hợp với nhà thông minh (các thiết bị nhà 
thông minh) thông qua ứng dụng APP GIGASUN:

Quạt trần trang trí có đèn L002 là sản phẩm 
hai trong một với sự kết hợp giữa bóng 
đèn và quạt trần thiết kế 3 cánh 
gỗ uốn lượn như chong 
chóng tre khổng lồ .
Cánh quạt trần trang trí có đèn LOTUS L002 được làm bằng gỗ tạo ra lượng 
gió vừa phải, không tạo ra tiếng chém gió ồn đem lại cảm giác thoải mái cho người 
dùng. Quạt trần Gigasun khắc phục tình trạng bị tác động bởi các yếu tố môi 
trường như gỉ sét, ăn mòn ảnh hưởng đến phụ kiện bền trong của loại cánh quạt 
được làm bằng sắt.

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: L002
Màu sắc: Màu đen, cánh quạt màu vân gỗ
Kích thước sản phẩm: 60inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi 
các phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả nước và đã được 
phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 2h,4h,6h,8h 
giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, 
touch control Giọng nói Alexa, Google, Siri, 
App GIGASUN, Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các chứng nhận an toàn chất lượng sản 
phẩm của GIGGASUN

QUẠT TRẦN TRANG TRÍ CÓ ĐÈN
Gigasun Lotus L002
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QUẠT TRẦN TRANG TRÍ 
CÓ ĐÈN

Gigasun L004QUẠT TRẦN TRANG TRÍ CÓ ĐÈN
Gigasun Lotus L003

Gigasun - Ceiling Fan 2020

Thiết kế quạt trần trang trí có đèn có phần đơn giản hóa, sử dụng nguyên liệu 
chính là gỗ với 3 cánh quạt vẫn làm nổi bật không gian ngôi nhà của bạn.Sản 
phẩm hai trong một với sự kết hợp giữa bóng đèn và quạt trần, cánh quạt hơi  
tròn, thon dài như cánh hoa bươm bướm đặc sắc.

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: L003
Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy 
đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả 
nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn giờ tắt: 
2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện 
khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, touch control 
Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto sen-
sor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: L004
Kích thước sản phẩm: 132cm = 52inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều 
kiện chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí 
nghiệm được chỉ định trong cả nước và 
đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CCC, CE, ROHS, UL, ETL, 
ISO 9001.
Nguồn điện: AC( 220V-240V)
Tiết kiệm điện: Hệ thống tùy chọn hẹn 
giờ tắt: 2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện 
năng tối ưu.
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về 
các phụ kiện khác.
Chất liệu: Kim loại, gỗ, nhựa ABS
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, 
quán bar,…
Điều khiển:  Thiết bị điều khiển từ xa, 
touch control Giọng nói Alexa, Google, 
Siri, App GIGASUN, Auto sensor, Smarth-
ome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

H/M/L
Fan Speed

Turn ON/OFF 
Light

H/M/L 
Fan Speed

Thiết kế dài 52 icnh (132cm) , màu gỗ tự nhiên làm chủ đạo 
tạo nên sự đồng điệu và phá cách trong không gian nội thất 
trong chính ngôi nhà của bạn, giúp bạn dễ dàng kết hợp với 
không gian nội thất trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, 
phòng ăn một cách sáng tạo.Thiết kế đơn giản không cầu kỳ 
với nhiều họa tiết nên làm cho không gian trở nên cực kỳ tối 
giản và hiện đại.

Cánh quạt gỗ tạo ra lượng gió vừa phải, không tạo ra tiếng 
chém gió ồn đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Khắc 
phục tình trạng bị tác động bởi các yếu tố môi trường như gỉ 
sét, ăn mòn ảnh hưởng đến phụ kiện bền trong của loại cánh 
quạt được làm bằng sắt.

Các chứng nhận an toàn chất lượng sản phẩm của 
GIGGASUN

          Quạt trần trang trí có đèn GIGASUN Lotus L004 như bông hoa nở rộ, cánh quạt dài 52 inch , kết hợp 
đèn LED với những gam màu nóng, ấm tạo nên điểm nhấn đột phá cho không gian hiện đại của bạn.Là sản phẩm 
hai trong một với sự kết hợp giữa bóng đèn và quạt trần.

Cánh quạt gỗ tạo ra lượng gió vừa phải, không tạo ra tiếng chém gió ồn đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. 
khắc phục tình trạng bị tác động bởi các yếu tố môi trường như gỉ sét, ăn mòn ảnh hưởng đến phụ kiện bền trong 
của loại cánh quạt được làm bằng sắt.

Thiết kế dài 52 icnh( 132cm) dành cho không gian nhà có kích thước vừa phải từ 15m2 trở lên, màu gỗ chủ đạo 
tạo nên sự đồng điệu và phá cách trong không gian nội thất trong chính ngôi nhà của bạn, giúp bạn dễ dàng kết hợp 
với không gian nội thất trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn một cách sáng tạo.Thiết kế đơn giản 
không cầu kỳ với nhiều họa tiết nên làm cho không gian trở nên cực kỳ tối giản và hiện đại.
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     Quạt trần trang trí có đèn GIGASUN Lotus L005 là mẫu quạt trần được thiết kế 
với 3 cánh có đường cong mềm mại, cánh quạt được làm bằng nhựa ABS phủ một lớp sơn 
chống bạc màu và ngăn mối mọt. Sản phẩm là lựa chọn phù hợp để trang trí và làm mát cho 

mọi gia đình.
     Với sải cánh dài 142 cm, cùng độ nghiêng cánh quạt là 14 độ, khoảng cách đến trần 29 
cm quạt giúp làm mát cho những căn phòng có diện tích từ nhỏ đến vừa, phù hợp lắp đặt cho 

mọi không gian trong ngôi nhà
    Người sử dụng sẽ ít phải vệ sinh lau chùi cánh quạt do quạt đã được sơn chống bám bụi và 

ngăn ngừa mối mọt.

QUẠT TRẦN TRANG TRÍ CÓ ĐÈN
Gigasun Lotus L005

Tên sản phẩm: Quạt trần trang 
trí có đèn Lotus L005
Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: L005
Màu sắc: Đồng cổ
Động cơ: AC( 220-240V)
Chiều dài cánh: 132 cm (52 inch)

Chất liệu: Thép không gỉ, gỗ
Chế độ gió: 3 cao, thấp, trung bình
Thử nghiệm: Được thử nghiệm 
và phê duyệt bởi các phòng thí 
nghiệm được chỉ định trên cả 
nước.
Ứng dụng: Nhà, khách sạn, quán 
ba, quán cà phê
Bảo hành: 10 năm về động cơ và 2 
năm cho các phụ kiện khác

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các chứng nhận an toàn chất 
lượng sản phẩm của 
GIGGASUN

Quạt trần 5 cánh gỗ có đèn GIGASUN LOTUS L006 được lấy ý tưởng từ Hoa Mặt trời nở rộ của mùa xuân mát dịu, với 5 
cánh quạt uốn cong mềm mại như những cánh hoa, bên trong là chao đèn nhỏ nhắn như nhụy hoa xinh xắn. 

Thiết kế đơn giản nhưng rất được ưa chuộng sử dụng trong nhiều không gian : phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ của Chung cư, 
Căn hộ, nhà phố, biệt thự, nhà vườn,..

QUẠT TRẦN 5 CÁNH GỖ CÓ ĐÈN
Gigasun L006

Hãng sản xuất: GIGASUN
Model: L006

Màu sắc: Màu đen
Kích thước sản phẩm:  52 inch (132 cm)

Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định 
trong cả nước và đã được phê duyệt.

Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001
Nguồn điện: AC( 220V-240V)

Tiết kiệm điện: Chế độ tùy chọn hẹn giờ giúp tiết kiệm điện năng
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác.

Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình

Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch control Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto 

sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Quạt trần cánh cọ GIGASUN EG01 là sự lựa chọn không thể thiếu trong không gian nội thất 
cổ điển khi hình dáng, kích thước, mẫu mã quạt đều đáp ứng được các tiêu chuẩn chung trong phong 
cách cổ điển.Phong cách này có chút hoài cổ, lãng mạn, cách thiết kế dựa trên nguyên tắc cân bằng 
đảm bảo không gian đối xứng. Thiết kế này tập trung các chi tiết theo hướng đối xứng, màu sắc 
thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên như gam màu xám hoặc màu vàng, trắng là các tông màu chính 

trong phong cách cổ điển.

Đường nét cánh quạt như một chiếc quạt mo thời xa xưa hay giống như một chiếc lá cọ khổng lồ, màu sắc đồng điệu với không gian nội thất cổ điển nhưng 
vẫn tạo nên không gian riêng hòa quyện với thiên nhiên. Chất liệu làm cánh quạt là nhựa ABS cao cấp có tính chất bền, dẻo, khi quạt quay rất nhẹ 

nhàng, dịu nhẹ và không gây ra tiếng ồn.

Thương hiệu: GIGASUN
Model: EG01
Màu sắc: Màu cà phê sữa
Kích thước cánh quạt: 52 inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn 
đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định 
trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Động cơ: AC (220-240V)
Tiết kiệm điện : Hệ thống tùy chọn hẹn giờ: 2h, 
4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện tối ưu
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ 
kiện khác
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch con-
trol, Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, 
Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: GIGASUN
Model: EG02
 Màu sắc: Màu cà phê sữa
Kích thước cánh quạt: 52 inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy 
đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả 
nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Động cơ: AC (220-240V)
Tiết kiệm điện : Hệ thống tùy chọn hẹn giờ: 2h, 4h,6h,8h 
giúp tiết kiệm điện tối ưu
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện 
khác
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch control, 
Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto sen-
sor, Smarthome 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Quạt trần cánh cọ GIGASUN với kích thước lớn 390 * 300mm 
(Đèn) , 370 * 135mm (Động cơ) ,525mm * 295mm (Cánh quạt) 
nên rất thích hợp với không gian mở, không gian có diện tích 

lớn như đại sảnh, phòng nghỉ, phòng khách,.....
Động cơ máy là dòng điện AC- Chế độ tùy chỉnh hẹn giờ tắt 

giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
GIGASUN AC inverter không tạo tiếng ồn khi chạy, mang đến 

một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
Động cơ bền bỉ, không gỉ khi được làm bằng nguyên liệu thép 

sillicon cao cấp, tuổi thọ động cơ lên đến 15 năm

QUẠT TRẦN CỔ ĐIỂN CÁNH CỌ
GIGASUN EG02

QUẠT TRẦN CỔ ĐIỂN CÁNH CỌ
GIGASUN EG01

Quạt trần cánh cọ GIGASUN EG02 là sự lựa chọn không thể thiếu 
trong không gian nội thất cổ điển khi hình dáng, kích thước, mẫu mã quạt 
đều đáp ứng được các tiêu chuẩn chung trong phong cách cổ điển.Phong 
cách này có chút hoài cổ, lãng mạn, cách thiết kế dựa trên nguyên tắc cân 
bằng đảm bảo không gian đối xứng. Thiết kế này tập trung các chi tiết theo 
hướng đối xứng, màu sắc thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên như gam màu 
xám hoặc màu vàng, trắng là các tông màu chính trong phong cách cổ điển.

Động cơ máy là dòng điện AC- Chế độ tùy chỉnh hẹn 
giờ tắt giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
GIGASUN AC inverter không tạo tiếng ồn khi chạy, 
mang đến một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
Động cơ bền bỉ, không gỉ khi được làm bằng nguyên 
liệu thép sillicon cao cấp, tuổi thọ động cơ lên đến 15 
năm .

52 cm

132 cm



Quạt trần thông minh Classic Villa EG03 có thiết kế tinh tế, đẹp mắt
Cánh quạt được thiết kế hình chiếc lá màu cà phê kết hợp cùng đèn Led 
mang lại nét sang trọng cổ điển cho ngôi nhà.
Lấy ý tưởng từ phong cách cổ điển đan xen xu hướng hiện đại - Quạt 
trần thông minh Classic Gigasun EG03 là sự lựa chọn không thể thiếu 
trong không gian nội thất cổ điển khi hình dáng, kích thước, mẫu mã quạt 
đều đáp ứng được các tiêu chuẩn chung trong phong cách cổ điển.

QUẠT TRẦN CỔ ĐIỂN CÁNH CỌ
GIGASUN EG03 Thương hiệu: GIGASUN

Model: EG03
 Màu sắc: Màu cà phê sữa
Kích thước cánh quạt: 52 inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện 
chuẩn đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được 
chỉ định trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Động cơ: AC (220-240V)
Tiết kiệm điện : Hệ thống tùy chọn hẹn giờ: 2h, 
4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện tối ưu
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các 
phụ kiện khác
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch con-
trol, Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, 
Auto sensor, Smarthome 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiết kiệm điện năng tối đa khi sử dụng
Lõi động cơ bằng đồng nguyên chất và thép không gỉ 
giúp tiết kiệm điện cực tốt.
Màu sắc cánh quạt trần thông minh Classic : cánh quạt có 
màu cà phê
Tốc độ tùy chỉnh quạt với 3 cấp độ khác nhau: cao, thấp, 
trung bình

QUẠT TRẦN 2 CÁNH GỖ
Gigasun Villa S8

Chiếc quạt trần vốn là một thiết bị làm mát, giúp không 
gian trong nhà trở nên thông thoáng hơn bởi những luồn gió 
êm ả. 
Quạt trần gỗ đẹp cao cấp S8 màu vân gỗ sở hữu vẻ đẹp phong cách sang trọng, 
thiết kế thích hợp với xu hướng nội thất theo phong cách nhiệt đới, phong cách công ng-
hiệp, phong cách cổ điển, tân cổ điển,..

Thương hiệu: GIGASUN
Model: GS 8
Màu sắc: Cánh quạt màu vân gỗ
Kích thước cánh quạt: 60 inch
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn 
đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định 
trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Động cơ: AC (220-240V)
Tiết kiệm điện : Hệ thống tùy chọn hẹn giờ: 2h, 
4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện tối ưu
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ 
kiện khác
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch con-
trol, Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, 
Auto sensor, Smarthome

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thiết kế cánh quạt dài 60 icnh(150cm) dành cho không 
gian nhà có kích thước lớn 25-35m2 trở lên, màu gỗ chủ 
đạo tạo nên sự đồng điệu và phá cách trong không gian 
nội thất trong chính ngôi nhà của bạn.

Động cơ êm ái và cực kỳ bền bỉ

Động cơ quạt trần S8 được trang bị công nghệ tiên tiến 
với lõi đồng cao cấp, siêu tiết kiệm điện. Điều này sẽ 
giúp bạn loại bỏ mối lo phải chi thêm tiền cho hóa đơn 
tiền điện những tháng hè nóng bức.

Đồng thời với độ bền cao, Gigasun cam kết sẽ đem đến 
chất lượng cũng như sự an tâm cho khách hàng khi sử 
dụng sản phẩm liên tục.
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Hầu hết các phụ huynh đều lo lắng khi mua các sản phẩm nội 
thất phòng ngủ cho bé như thế nào để đảm bảo đúng sở thích, 
mức độ an toàn , chất lượng sản phẩm.
Những ngày nóng bức như hiện nay thì việc lắp đặt một chiếc 
quạt trần đèn phòng ngủ cho trẻ vừa đảm bảo an toàn về sức 
khỏe vừa tiết kiệm điện năng hơn là lắp đặt một chiếc máy 
lạnh trong phòng. Nhiệt độ trong phòng khi có máy lạnh quá 
cao hay quá thấp cũng có thể gây ra một số bệnh về đường hô 
hấp: cảm, ho, sổ mũi,…

Thương hiệu: GIGASUN
Model: k001
 Màu sắc: màu xanh
Kích thước cánh quạt: 107 cm 
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn 
đầy đủ bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định 
trong cả nước và đã được phê duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Động cơ: AC (220-240V)
Tiết kiệm điện : Hệ thống tùy chọn hẹn giờ: 2h, 
4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện tối ưu
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ 
kiện khác
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch control, 
Giọng nói Alexa, Google, Siri, App GIGASUN, Auto 
sensor, Smarthome 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUẠT TRẦN 3 CÁNH GỖ TRẺ EM
Gigasun Kitty K001

Gigasun - Ceiling Fan 2020

Quạt trần thông minh GIGASUN Kitty K002 sử dụng 
động cơ AC Inverter - Với hệ thống tùy chọn chỉnh giờ 
tắt 2h,4h,6h,8h giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
Đặc biệt với quạt trần GIGASUN, toàn bộ động cơ đều 
được bảo hành 10 năm tin cậy.
GIGASUN AC inverter không tạo tiếng ồn khi chạy, mang 
đến một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
Động cơ bền bỉ, không gỉ khi được làm bằng nguyên liệu 
thép silicon cao cấp, tuổi thọ động cơ lên đến 15 năm .

Quạt trần 3 cánh gỗ trẻ em Kitty K002 đảm bảo an toàn 
các tiêu chuẩn hàng đầu về chất lượng, không gây độc hại với 
môi trường, sản phẩm quạt hãng Gigasun đã được các chứng 
nhận quốc tế 

Thương hiệu: GIGASUN
Model: K002
 Màu sắc: màu hồng
Kích thước cánh quạt: 107 cm 
Thử nghiệm: Được kiểm tra trong điều kiện chuẩn đầy đủ bởi các 
phòng thí nghiệm được chỉ định trong cả nước và đã được phê 
duyệt.
Chứng nhận: CE, ROHS, UL, ETL, ISO 9001.
Động cơ: AC (220-240V)
Tiết kiệm điện : Hệ thống tùy chọn hẹn giờ: 2h, 4h,6h,8h giúp tiết 
kiệm điện tối ưu
Bảo hành: 10 năm về động cơ, 2 năm về các phụ kiện khác
Chất liệu: Kim loại, gỗ
Tốc độ: Cao, thấp, trung bình
Sử dụng: Nhà, chung cư, khách sạn, quán bar,…
Điều khiển: Thiết bị điều khiển từ xa, touch control, Giọng nói Alexa, 
Google, Siri, App GIGASUN, Auto sensor, Smarthome 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gigasun Kitty K002
QUẠT TRẦN 3 CÁNH GỖ TRẺ EM

Quạt trần cánh 3 cánh gỗ trẻ em Gigasun Kity K001 
được thiết kế 3 cánh, sải cánh dài 132cm màu trắng tinh khiết 

nên được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn và lắp đặt ở rất 
nhiều ở các không gian tạo điểm nhấn cho không gian. Quạt được 

tích hợp đèn chiếu sáng, thiết kế này vừa đơn giản, vừa tinh tế mà không 
giảm đi chất lượng của chiếc quạt chút nào.

Phong cách hiện đại với thiết kế là chiếc đèn trang trí lớn cung với màu hồng tươi tắn sẽ thích hợp lắp cho căn phòng của 
các bé gái.Thiết kế của quạt như là một chiếc đèn trang trí lớn. Bầu đèn phía dưới được làm từ Acrylic màu trắng mờ 
nhẹ, bền, đẹp, không vỡ. Bên trong là đĩa đèn LED giúp chiếu sáng, tạo ánh sáng đẹp cho căn phòng nhưng không 
tạo nhiệt và tiết kiệm điên
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KHÓA
THÔNG MINH 

Smart Lock
GIGASUN

https://gigasun.com.vn/

CHỨC NĂNG MÃ SỐ CHỨC NĂNG THẺ TỪ CHỨC NĂNG CHÌA CƠ

Bạn có thể nhập các chữ số ngẫu 
nhiên vào trước mật khẩu đã đăng kí, 
hệ thống sẽ đọc được nếu bạn nhập 
đúng mật khẩu của bạn một cách 
chính xác và liên tục.

Khóa sẽ mở khi bạn đưa bạn đưa 
thẻ từ lại sát trước đầu đọc khóa, hệ 
thống sẽ tự động nhận diện thông tin 
trên thẻ qua trao đổi sóng PF và tần 
số của thẻ phát ra tương ứng với tần 
số của khóa.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt ( 
Face ID) và Công nghệ nhận dạng 
bàn tay (Palm ID) là công nghệ bảo 
mật được sử dụng trong hệ thống 
ngân hàng và an ninh.

Bạn sẽ được cấp 2 chìa khóa cơ 
dùng trong trường hợp hết Pin.

Đôi khi gia đình bạn có khách tới 
chơi, bạn có thể cài đặt mã số dùng 
một lần để tránh phải thay và ghi 
nhớ nhiều mã số. Mã số này sẽ tự 
động mất hiệu lực sau khi đã sử 
dụng, dù có nhập đúng thì khóa 
cũng không thể mở được nữa.

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN CHỨC NĂNG FACE ID - PALM ID

Cho phép người dùng điều khiển toàn 
bộ tính năng của khóa ở bất kì đâu chỉ 
cần có kết nối wifi , sử dụng thông qua 
ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

CHỨC NĂNG VÂN TAY

Công nghệ nhận dạng vân tay sinh 
trắc bán dẫn công nghệ Đức nhanh 
chóng, chính xác giúp người dùng an 
tâm hơn khi đang xa nhà.

CHỨC NĂNG CẤP MẬT KHẨU 1 LẦN



KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ

GIGASUN D04B - D04R
MÀU SẮC:

Gigasun xin giới thiệu tới quý khách hàng một loại khóa cửa thông minh mới được 
đảm bảo từ chất lượng đến kiểu dáng của sản phẩm. Kiểu dáng thiết kế tinh tế, hiện 
đại mang chất lượng bền bỉ theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Khóa cửa thông minh có thể điều khiển từ xa qua điện thoại, cảm ứng vân tay và 
thiết bị cảnh báo giúp cho người dùng luôn an tâm về ngôi nhà của mình.
Khóa cửa thông minh GIGASUN D04B - D04R dành cho các loại cửa gỗ 
công nghiệp, với chất liệu hợp kim nhôm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.

VÂN TAY / FINGERPRINT

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

100 mã số
9 Mã số Admin
91 Mã số Người Dùng.

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
91 Vân Tay Người Dùng

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính 
bảo mật , không giới hạn cấp mã số 
dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Ad-
min tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang 

trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG KHÓA

Khóa trái từ bên trong đảm bảo an toàn và 
riêng tư tuyệt đối

Tự động vô hiệu hoá 120 giây khi gõ sai mật 
khẩu, vân tay quá 5 lần

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên 
điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập 
Admin , không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin 
có thể mở cửa cho khách 1 lần thông qua ứng 

dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng 

dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật 
mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó 
nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý 
lên khóa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp kim nhôm + IML
Kích thước:  240x60x51 mm (H x W x D)
Lõi khóa: sus 304 thép không gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận 
diện được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây

Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 3.5 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ
GIGASUN D02B - D02R

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , 
không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở 
cửa cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 
thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã 
thông qua điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay (9 Vân Tay Admin, 91 Vân Tay Người Dùng)
Công nghệ nhận dạng vân tay sinh trắc học bán dẫn 
hiện đại nhất: nhanh chóng, chính xác đảm bảo an toàn 
cho ngôi nhà của bạn.

100 mã số
9 Mã số Admin
91 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không 
giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( 
Admin tùy chỉnh )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chất liệu: Hợp kim nhôm + IML
Kích thước:  240x60x70 mm 
(H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không 
Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 
80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả 
năng không nhận diện được 
vân tay dưới 0.0001%)

Thời gian chờ để mở khóa: < 
0.5 Giây Nguồn năng lượng: 
pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 2.4 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

Khóa cửa thông minh GIGASUN D02B-D02R có thiết kế đơn giản với màu đen 
hiện đại cùng với các tính năng công nghệ vượt trội. Đây là bộ khóa tầm trung đáng cân 
nhắc dành cho người dùng tìm kiểm những sản phẩm công nghệ hiện đại bậc nhất.
Khóa cửa thông minh GIGASUN D02B-D02R dành cho các loại cửa gỗ tự nhiên, 
với chất liệu hợp kim nhôm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.
Thiết kế đơn giản, thanh lịch

MÀU SẮC:



MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , 
không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở 
cửa cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 
thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã 
thông qua điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay (9 Vân Tay Admin, 91 Vân Tay Người Dùng)
Công nghệ nhận dạng vân tay sinh trắc học bán dẫn 
hiện đại nhất: nhanh chóng, chính xác đảm bảo an toàn 
cho ngôi nhà của bạn.

100 mã số
9 Mã số Admin
91 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không 
giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( 
Admin tùy chỉnh )

GIGASUN D03B - D03R
KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ 

Khóa cửa thông minh GIGASUN D03B-D03R là mẫu 
khóa có giá tầm trung nhưng mang trong mình những tính năng 

thông minh, hiện đại nhất trên thị trường hiện nay cùng với kiểu dáng 
thiết kế hiện đại sang trọng hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu 

cho người dùng quan tâm nhiều đến các sản phẩm công 
nghệ hàng đầu.

Khóa cửa thông minh GIGASUN D03B-
D03R dành cho các loại cửa gỗ tự nhiên, với chất liệu hợp kim 

nhôm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.
Khóa cửa thông minh GIGASUN D03B -D03R được thiết kế đơn giản, thanh lịch với 

chất liệu hợp kim nhôm nguyên khối chắc chắn, một màu đen sang trọng tôn lên nét hiện đại, 
ấn tượng cho ngôi nhà của bạn cùng với khả năng chống cắt khóa hiệu quả.

Khóa cửa thông minh GIGASUN D03B sở hữu cho mình những tính năng công nghệ hiện đại, 
thông minh nhất hiện nay với 5 phương thức mở khóa thông minh ấn tượng: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ 

từ, Chìa khóa cơ và App Wifi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chất liệu: Hợp kim nhôm + IML
Kích thước:  240x60x51 mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 1 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 1 %)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 4.9 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

MÀU SẮC:

GIGASUN D05B - D05S
KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ

Khóa cửa thông minh GIGASUN D05B - D05S là mẫu khóa 
thông minh tầm trung được thiết kế đơn giản hiện đại nhưng vẫn mang 
đến nhiều điểm nổi bật khi sở hữu các tính năng an toàn, thông minh bậc 
nhất hiện nay. Sản phẩm sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời trong tầm giá.
Khóa cửa thông minh GIGASUN D05B - D05S dành cho các 
loại cửa gỗ tự nhiên, được làm từ chất liệu hợp kim kẽm, siêu bền, chịu 
nhiệt và chống nước tốt.

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chất liệu: Hợp kim kẽm phủ Acrylic
Kích thước:  270x72x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 1 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 1 %)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 4.9 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 mã số
9 Mã số Admin

91 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn 
cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

100 Vân Tay (9 Vân Tay Admin, 91 Vân Tay Người Dùng)

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không 

giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa 

cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 

thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông 

qua điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

Công nghệ nhận dạng vân tay sinh trắc học bán dẫn hiện đại 
nhất: nhanh chóng, chính xác đảm bảo an toàn cho ngôi nhà 

của bạn.

Thiết kế bo tròn với chất 
liệu hợp kim kẽm vừa tạo 
nên cảm giác  mềm mại 
nhưng cũng rất chắc 

chắn và cứng cáp.

VỚI Ổ KHÓA CƠ CÔNG NGHỆ CAO



91GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH
KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ 
GIGASUN D08B

Bạn đang tìm kiếm một bộ ổ khóa thông minh có thiết kế độc lạ, tính năng ấn tượng? Những kiểu thiết kế Push-Pull đã quá phổ biến hay những 
bộ khóa tay gạt cứng nhắc không làm bạn vừa ý, vậy thì bạn hãy thử cân nhắc đến bộ ổ khóa cửa thông minh ổ tròn GIGASUN D08B. Nói đến 
mẫu thiết kế khóa thông minh này, bạn sẽ ít thấy được trên thị trường, và kiểu dáng nhỏ gọn làm bạn khó tin vào số lượng tính năng mà khóa sở hữu.
Khóa dành cho các loại cửa gỗ, được làm từ chất liệu hợp kim kẽm và thép không gỉ chắc chắn, chống cắt khóa, chịu nhiệt và chống nước tốt đảm 
bảo về mặt chất lượng và vẻ đẹp với thời gian.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước:  R = 34mm
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 40mm ~120mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện 
được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn: - 40°C ~ 70°C  
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 3 kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY / FINGERPRINT

120 Vân Tay

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

150 mã số

THẺ TỪ / KEY CARD

200 thẻ từ

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần thông 

qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

Cổng sạc Micro USB
khẩn cấp 

MÀU SẮC:

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước: 360x70x30mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện 
được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

GIGASUN D07B - DO7R
KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ

Khóa cửa thông minh GIGASUN D07B là mẫu khóa thông minh tầm trung được thiết 
kế hiện đại, đa dạng tính năng cho người tìm kiếm sản phẩm công nghệ nổi bật. Với những 
tính năng công nghệ hiện đại an toàn, bảo mật, Gigasun D07B đem đến sự an tâm hơn 
cho bạn khi xa nhà.
Khóa thông minh GIGASUN D07B dành cho các loại cửa gỗ công nghiệp, với chất liệu 
hợp kim kẽm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.
Thiết kế trang nhã, hiện đại
Kiểu dáng của khóa cửa thông minh GIGASUN D07B được thiết kế đơn giản mà không 
kém phần tinh tế với chất liệu hợp kim kẽm màu đen hiện đại, chắc chắn.

VÂN TAY / FINGERPRINT

200 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
191 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD

50 mã số
9 Mã số Admin
41 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng 
cao tính bảo mật , không giới 
hạn cấp mã số dùng 1 lần và 
Mã Số Có Thời Hạn ( Admin 
tùy chỉnh )

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang 
sức, trang trí để mang theoCHỨC NĂNG WIFI - 

APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng 
dụng GIGASUN trên điện 
thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không 
giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa 
cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông 
Minh GIGASUN
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KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ
GIGASUN D06B

Gigasun xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm khóa cửa thông minh GIGASUN D06B được cung cấp độc quyền và phân phối chính hãng tại 
thị trường Việt Nam.
Khóa cửa thông minh GIGASUN D06B có thể điều khiển và mở khóa từ xa thông qua điện thoại, cảm ứng vân tay, thiết bị cảnh báo tự động giúp 
người tiêu dùng an tâm khi ở xa.
Khóa dành cho các loại cửa gỗ công nghiệp, với chất liệu hợp kim kẽm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.

MÀU SẮC:

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
91 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

50 mã số
9 Mã số Admin
41 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , 
không giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số 
Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

BÁO ĐỘNG

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang 
trí để mang theo

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên 
điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập 
Admin , không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin 
có thể mở cửa cho khách 1 lần thông qua ứng 
dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng 
dụng Nhà thông Minh GIGASUN

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 
lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai 
mật mã thông qua điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước: 360x70x30mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận 
diện được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 
6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chất liệu: Hợp kim kẽm + IML
Kích thước:  305x70x80 mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện 
được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 4.9 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

GIGASUND01B - D01R
KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ

Khóa cửa thông minh cao cấp GIGASUN D01B - D01R đặc biệt 
gây ấn tượng bởi những tính năng thông minh nhất hiện nay cùng phong 
cách thiết kế hiện đại, sang trọng sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất cho ngôi 
nhà của bạn.
Khóa cửa thông minh GIGASUN D01B - D01R phù hợp với các 
loại cửa gỗ công nghiệp, chất liệu hợp kim kẽm chống nước, chịu nhiệt 
tốt theo công nghệ chuẩn IP65.

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 mã số
9 Mã số Admin

91 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn 
cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

100 Vân Tay (9 Vân Tay Admin, 91 Vân Tay Người Dùng)

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không 

giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa 

cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 

thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông 

qua điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

Công nghệ nhận dạng vân tay sinh trắc học bán dẫn hiện đại nhất: nhanh 
chóng, chính xác đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn.
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KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ
GIGASUN X4B
Khóa cửa thông minh GIGASUN X4B mang kiểu dáng hiện đại, lạ mắt với tay cầm bo tròn hợp với căn 
nhà có thiết kế hiện đại, cá tính. Khóa sở hữu những tính năng thông minh, hiện đại bậc nhất trên thị trường 
với mức giá vừa phải phù hợp với kinh tế nhiều gia đình.
Khóa cửa thông minh GIGASUN X4B dành cho các loại cửa gỗ công nghiệp, với chất liệu hợp kim kẽm 
siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.
Kiểu dáng cá tính
Khóa cửa thông minh GIGASUN X4B được hoàn thiện với chất liệu hợp kim kẽm chắc chắn màu đen, 
với tay cầm bo tròn lạ mắt, lõi khóa bằng thép không gỉ loại bỏ khả năng bị cắt khóa của các loại khóa truyền 
thống.

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm , màn hình IML (Camera cho phép người 
dùng bên trong nhìn rõ bên khách bên ngoài
Kích thước: 430x80x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được vân tay 
dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY / FINGERPRINT

250 Vân Tay
9 Vân Tay Admin

241 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

250 mã số
9 Mã số Admin

241 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo 
mật , không giới hạn cấp mã số dùng 1 lần 

và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

250 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần thông 
qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ

GIGASUN X5

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước:  360x72x30mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được 
vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

TAY NẮM XOAY ĐA CHIỀU, 
DỄ DÀNG THAO TÁC

Với kiểu dáng thiết kế sang trọng, hiện đại cùng những 
tính năng thông minh bậc nhất trên thị trường hiện nay, khóa 

cửa thông minh GIGASUN hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm 
tuyệt vời cho gia đình của bạn.

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
91 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

100 mã số
9 Mã số Admin
91 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không 
giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn 
( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

200 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, 
trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không 
giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa 
cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông 
Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật 

mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

Khóa cửa vân tay thông minh Gigasun X5 là mẫu 
khóa cửa thông minh tầm trung của dòng khóa cửa 

thông minh Gigasun. Khóa cửa thông minh Gi-
gasun X5 đặc biệt gây ấn tượng bởi các tính năng 
thông minh, an toàn công nghệ hiện đại cùng 
kiểu dáng thiết kế có độ thẩm mĩ cao, phù hợp 

với nhiều loại cửa khác nhau.
Thân khóa được làm bằng hợp kim kẽm chắc chắn

Khóa cửa vân tay thông minh Gigasun X5 được hoàn 
thiện từ chất liệu hợp kim kẽm nguyên khối chắc chắn, bền bỉ 

cùng lõi khóa được làm bằng thép không gỉ. Bạn sẽ không còn lo 
lắng về vấn đề hỏng hóc, giòn, gẫy như một số loại khóa bị pha trộn với 

nhựa trên thị trường hiện nay. Siêu bền cả về chất lượng lẫn mĩ quan.
Mặt kính cường lực chống va đập

Bề mặt cửa khóa được phủ bằng mặt kính chịu lực chống xước, va 
đập cực kì tốt và dễ dàng vệ sinh nếu bị bám bụi.



MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước:  360x72x30mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

Ngày nay, khóa cửa thông minh dần được nhiều gia đình sử dụng bởi tính bảo mật cao, sự tiện lợi dành cho người dùng. Khóa cửa thông minh Gi-
gasun X6 là sản phẩm mới của Gigasun được nhà sản xuất trang bị những công nghệ mới nhằm mục đích đem lại sự tiện dụng cho người sử dụng.

Khóa cửa thông minh Gigasun X6 là mẫu khóa tầm trung của dòng khóa thông minh Gigasun, gây ấn tượng 
bởi được tích hợp 5 phương pháp mở khóa, nhiều tính năng bảo mật và khả năng kết nối app thông minh, sẽ bảo vệ 
ngôi nhà của bạn tốt hơn.
Khóa cửa thông minh Gigasun X6 dành cho các loại cửa gỗ công nghiệp, với chất liệu hợp kim kẽm siêu bền, 
chịu nhiệt và chống nước tốt.

VÂN TAY / FINGERPRINT

300 Vân Tay
9 Vân Tay Admin

291 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

300 mã số
9 Mã số Admin

291 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn cấp mã 

số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

300 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, 

trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần thông 
qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ

GIGASUN X6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước:  360x72x30mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được 
vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

100 mã số
9 Mã số Admin

91 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn cấp mã 

số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, 

trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần thông 

qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật 

mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

Khóa cửa thông minh Gigasun X8 có kiểu dáng thiết kế mang phong cách hiện đại. Trang bị nhiều công nghệ 
hiện đại độ bảo mật cao thì khóa cửa thông minh Gigasun X8 chính là sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. 
Khóa cửa thông minh Gigasun X8 dành cho các loại cửa gỗ tự nhiên, với chất liệu hợp kim nhôm siêu bền, 
chịu nhiệt và chống nước tốt.
Khóa thông minh Gigasun X8 có kiểu dáng cực lạ, cực độc với đường cong tinh tế, chất liệu kim loại nguyên 
khối chắc chắn được phủ một lớp mạ vàng 24k tăng thêm vẻ cá tính, cao cấp cho ngôi nhà của bạn.

MÀU SẮC:

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin

91 Vân Tay Người Dùng

KHÓA THÔNG MINH - CỬA GỖ 
GIGASUN X8
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GIGASUN X3B - X3R là mẫu khóa cửa thông minh cao cấp có kiểu dáng thiết kế tinh tế và ấn tượng, vỏ được làm từ chất liệu hợp kim kẽm 
nguyên khối màu đen sang trọng. Khóa được tích hợp các tính năng thông minh và an toàn nhất hiện nay, là sự lựa chọn tuyệt vời đối với người đang 
tìm kiếm mẫu khóa thông minh có thiết kế nổi bật.
Khóa cửa thông minh GIGASUN X3B - X3R dành cho các loại cửa gỗ tự nhiên, với chất liệu hợp kim kẽm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.

KHÓA VÂN TAY CỔ ĐIỂN 
X3B - X3R - X3S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm , màn hình IML
Kích thước: 430x80x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không 
nhận diện được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử 
dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY / FINGERPRINT

300 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
291 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

300 mã số
9 Mã số Admin
291 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không 
giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn 
( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

300 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang 
theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện 
thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin 
, không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể 
mở cửa cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIG-
ASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng 
Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã 

thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

MÀU SẮC:

KHÓA VÂN TAY CỔ ĐIỂN GIGASUN X2B
GIGAUSN X2B là một trong những mẫu khóa thông minh cao cấp của dòng khóa thông minh GIGASUN được người dùng 
ưa chuộng nhất hiện nay. Bên cạnh các tính năng nổi bật, công nghệ hiện đại bậc nhất, GIGASUN X2B còn có kiểu dáng cực 
thu hút với thiết kế tinh tế, sang trọng tôn lên vẻ đẳng cấp, đầy ấn tượng cho ngôi nhà của bạn.
Khóa dành cho các loại cửa tự nhiên, chất liệu kim loại nguyên khối chắc chắn, chịu nhiệt, chống nước tốt và đặc biệt loại bỏ khả 
năng bị cắt khóa ở các loại khóa truyền thống.

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Kim loại nguyên khối, bề mặt ngoài được phủ 1 lớp 
titan theo công nghệ PVD , chống ăn mòn , chống trầy xước , 
đảm bảo vẻ đẹp qua thời gian
Công nghệ PVD cho sản phẩm màu sắc Đen titan tự nhiên sáng 
bóng 
Kích thước: 430x80x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 8kg (4kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY / FINGERPRINT

300 Vân Tay
9 Vân Tay Admin

291 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

300 mã số
9 Mã số Admin

241 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn cấp mã 

số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

300 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần 

thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa
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VÂN TAY / FINGERPRINT

300 Vân Tay
9 Vân Tay Admin

291 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

300 mã số
9 Mã số Admin

291 Mã số Người Dùng.
Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , 
không giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có 

Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

BÁO ĐỘNG

THẺ TỪ / KEY CARD

300 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , 
không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở 
cửa cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 
thông Minh GIGASUN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Kim loại nguyên khối, bề mặt 
ngoài được phủ 1 lớp Titanium theo công 
nghệ PVD , chống ăn mòn , chống trầy 
xước, đảm bảo vẻ đẹp qua thời gian
Công nghệ PVD cho sản phẩm màu sắc 
Đen Titan tự nhiên sáng bóng
Kích thước: 700x80x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không 
nhận diện được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử 
dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 12kg (6kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

KHÓA VÂN TAY CỔ ĐIỂN 
GIGASUN X1B - X1R

   Nếu bạn mong muốn sở hữu một bộ ổ khóa thông minh có độ bảo mật cao cũng như có kiểu dáng thiết kế đẹp 
mắt, sang trọng thì khóa cửa thông minh GIGASUN X1B-X1R hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đó 
của bạn. GIGASUN X1B-X1R còn được tích hợp các tính năng thông minh, hiện đại bậc nhất.
   Khóa cửa thông minh GIGASUN X1B-X1R dành cho các loại cửa gỗ tự nhiên, với chất liệu kim loại 
nguyên khối, bề mặt ngoài được phủ một lớp đồng đỏ theo công nghệ PVD, chống ăn mòn, chống trầy xước, 
đảm bảo bền đẹp với thời gian

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 
5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập 
sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên 
khóa

003749

KHÓA VÂN TAY CỔ ĐIỂN
GIGASUN X2G

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích thước: 430x80x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận 
diện được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 
6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 8kg (4kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

Khóa cửa thông minh Gigasun X2G là mẫu khóa 
thông minh hiện đại có thiết kế sang trọng, đẳng cấp được 
tích hợp các tính năng thông minh hiện đại nhất hiện 
nay, phù hợp cho người dùng tìm kiếm sản phẩm công 
nghệ hàng đầu có kiểu dáng cổ điển cho ngôi nhà của 
mình.
Khóa cửa thông minh Gigasun X2G dành cho các 
loại cửa gỗ tự nhiên, với chất liệu kim loại nguyên khối 
siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.
Giúp bạn an tâm hơn về ngôi nhà của mình
Gigasun được trang bị các tính năng công nghệ an toàn bậc 
nhất hỗ trợ bạn bảo vệ ngôi nhà của mình tốt hơn.

VÂN TAY / FINGERPRINT

300 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
291 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

300 mã số
9 Mã số Admin
241 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn cấp mã số dùng 1 lần 
và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

300 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần thông 
qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

430 mm

80 mm

Chất liệu: Kim loại 
nguyên khối, bề mặt 
ngoài được phủ 1 lớp Ti-
tanium theo công nghệ 
PVD , chống ăn mòn , 
chống trầy xước, đảm 
bảo vẻ đẹp qua thời 
gian
Công nghệ PVD cho sản 
phẩm màu sắc Vàng 24k tự nhiên sáng bóng.

Với kiểu dáng thiết kế sang trọng, hiện đại cùng những tính năng 
thông minh bậc nhất trên thị trường hiện nay, khóa cửa thông minh 
GIGASUN hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho gia 
đình của bạn.



MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

THẺ TỪ / KEY CARD

300 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại
1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , 
không giới hạn người dùng
Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở 
cửa cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 
thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã 
thông qua điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

VÂN TAY / FINGERPRINT

300 Vân Tay (9 Vân Tay Admin, 291 Vân Tay Người Dùng)

300 mã số
9 Mã số Admin
291 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không 
giới hạn cấp mã số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( 
Admin tùy chỉnh )

GIGASUN X1G
KHÓA VÂN TAY CỔ ĐIỂN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chất liệu: Kim loại nguyên khối, bề mặt ngoài được 
phủ 1 lớp Đồng Đỏ theo công nghệ PVD , chống ăn 
mòn , chống trầy sướt , đảm bảo vẻ đẹp qua thời gian
Kích thước:  700x80x40mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 1 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 1 %)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 
tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 12 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

MÀU SẮC:

Khóa cửa thông minh Gigasun X1G là 
thế hệ khóa cửa thông minh cao cấp có thiết 
kế tinh tế, sang trọng với các tính năng hiện 
đại, bảo mật giúp cho người dùng sự an tâm 

hơn mỗi khi ra khỏi nhà.
Khóa được hoàn thành từ chất liệu kim loại 

nguyên khối chắn chắn, vỏ mạ vàng 24K làm tôn 
lên nét sang trọng, đẳng cấp cho ngôi nhà. Khóa cửa 

thông minh Gigasun X1G dành cho các 
loại cửa gỗ tự nhiên, phù hợp với các căn 
biệt thự, villa cao cấp.

Khóa cửa vân tay thông minh Gigasun X1G sở hữu bảo 
mật vân tay thông minh công nghệ Đức, đọc vân tay cực nhanh, an 

toàn và chính xác.
Để tránh bị sao chép mật khẩu, bạn có thể nhập các con số ngẫu nhiên 

vào trước hoặc sau mật khẩu đã đăng kí, hệ thống sẽ đọc được miễn là mật 
khẩu của bạn được nhập chính xác và liên tục.

Khi có bất kì sự thay đổi nào xảy ra với khóa bạn cũng có thể biết được với tính 
năng cảnh báo về điện thoại, như có người vừa mở cửa, có ai đó đang cố đột nhập 

vào nhà hay khi pin yếu,… đều sẽ được thông báo về điện thoại.

Khóa cửa thông minh Gigasun X1G đem đến một thiết kế 
mang hơi hướng cổ điển với vỏ khóa được làm bằng kim 
loại nguyên khối chắc chắn, phủ một lớp mạ vàng 24k sang 
trọng, đẳng cấp loại bỏ khả năng bị cắt khóa như ở khóa 
truyền thống.

THIẾT KẾ HOÀN MĨ, ĐẲNG CẤP

GIGASUN GL01B - GL01S
KHÓA CỬA NHÔM KÍNH

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu khóa cửa thông minh giá cả tầm trung nhưng 
vẫn sở hữu đầy đủ những tính năng công nghệ thông minh nhất thì Gigasun 
GL01B-GL01S chính là sự lựa chọn hợp lí dành cho bạn. Khóa có thiết kế 
hiện đại, đẹp mắt và nhiều tính năng hữu ích cho cuộc sống của bạn trở nên hiện 
đại và thông minh hơn.
Khóa cửa thông minh Gigasun GL01B-GL01S dành cho các loại cửa 
kính, với chất liệu hợp kim kẽm siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.

MÀU SẮC:

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
91 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

50 mã số
9 Mã số Admin
41 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn cấp mã 
số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

BÁO ĐỘNG

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn 
người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 
1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh 
GIGASUN

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện 
thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước: 360x70x30mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 6kg (3kg mỗi bên)
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng



GIGASUN G03B
KHÓA VÂN TAY CỬA CỔNG

Khóa cửa cổng thông minh Gigasun G03B thu hút khách hàng bởi thiết kế đơn giản mà hiện đại, sở hữu 
nhiều tính năng thông minh
Gigasun cho phép bạn lưu trữ đến hàng trăm thông tin người dùng, đặc biệt tiện dụng cho văn phòng, những 
căn hộ cho thuê hay trường học,v.v.
Khóa vân tay cửa cổng thông minh Gigasun G03B dành cho các loại cửa gỗ, cửa kim loại với chất liệu 
hợp kim nhôm chắc chắn loại bỏ khả năng cắt khóa và đảm bảo độ bền đẹp với thời gian.

MÀU SẮC:

VÂN TAY / FINGERPRINT

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
91 Vân Tay Người Dùng

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

100 mã số
9 Mã số Admin
91 Mã số Người Dùng.

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính bảo mật , không giới hạn cấp mã 
số dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Admin tùy chỉnh )

BÁO ĐỘNG

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , 
không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở 
cửa cho khách 1 lần thông qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà 
thông Minh GIGASUN

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần
Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua 
điện thoại
Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp Kim Kẽm phủ Acrylic
Kích thước: 156x59x35mm (H x W x D)
Lõi khóa: SUS 304 Thép Không Gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận diện được vân 
tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây
Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 3kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng

KHÓA CỬA NHÔM KÍNH

GIGASUN A01B

MÀU SẮC:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khóa cửa thông minh cao cấp GIGASUN A01B là một trong những mẫu khóa thông minh nổi bật nhất của dòng khóa GIGASUN, gây ấn 
tượng bởi phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng được tích hợp các tính năng thông minh nhất hiện nay với mức giá cả phải chăng phù hợp cho nhiều 
gia đình sử dụng.
Khóa cửa thông minh GIGASUN A01B dành cho các loại cửa khung nhôm, với chất liệu hợp kim thép siêu bền, chịu nhiệt và chống nước tốt.

VÂN TAY / FINGERPRINT

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

100 mã số
9 Mã số Admin
91 Mã số Người Dùng.

100 Vân Tay
9 Vân Tay Admin
91 Vân Tay Người Dùng

Công Nghệ Mã Số Ảo nâng cao tính 
bảo mật , không giới hạn cấp mã số 
dùng 1 lần và Mã Số Có Thời Hạn ( Ad-
min tùy chỉnh )

THẺ TỪ / KEY CARD

100 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, trang 

trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG KHÓA

Khóa trái từ bên trong đảm bảo an toàn và 
riêng tư tuyệt đối

Tự động vô hiệu hoá 120 giây khi gõ sai mật 
khẩu, vân tay quá 5 lần

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên 
điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập 
Admin , không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin 
có thể mở cửa cho khách 1 lần thông qua ứng 

dụng GIGASUN
Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng 

dụng Nhà thông Minh GIGASUN

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 
5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai 
mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

Chất liệu: hợp kim thép
Kích thước:  290x37x52mm (h x w x d)
Lõi khóa: sus 304 thép không gỉ
Độ dày cửa phù hợp: 35mm ~ 80mm
Tỉ lệ sai số: < 0.0001 % (Khả năng không nhận 
diện được vân tay dưới 0.0001%)
Thời gian chờ để mở khóa: < 0.5 Giây

Nguồn năng lượng: pin 1.5V x 4 viên (sử dụng 6 – 12 tháng)
Nhiệt độ an toàn:  - 20°c ~ 60°c
Độ ẩm an toàn:  0% ~ 90%
Khối lượng: 3.5 Kg
Sản xuất: GIGASUN
Bảo hành: 24 tháng
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KHÓA VÂN TAY CỬA CỔNG
GIGASUN G01B

MÀU SẮC:
Bạn đang sở hữu một căn nhà mặt phố, một căn biệt thự sang trọng, hoặc một căn villa thời thượng. Lựa chọn mẫu khóa cổng thông minh Gigasun 
G01B, bạn sẽ chăm chút cho nó từ nội thất đến ngoại thất một cách hoàn hảo nhất để tạo nên một tổng thể sang trọng nhất có thể.
Sản phẩm khóa cửa cổng thông minh G01B được trau chuốt từ ngoại hình đến các đường nét hoa văn làm sao để toát lên nét đẹp trang nhã, sang trọng 
nhất có thể. Lớp vỏ được làm bằng hợp kim kẽm nguyên khối tạo nên độ bền siêu cứng và khả năng chống lại việc 
bào mòn của thời tiết.
Công nghệ chuẩn IP68 đem lại khả năng chống nước hầu như tuyệt đối.
Bạn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề một thiết bị công nghệ cao mà để ngoài trời dưới những cơn mưa lớn hoặc 
ngay cả khí hậu nóng ẩm của thời tiết vũng nhiệt đới. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu: Hợp kim kẽm nguyên khối
Kích thước:  2390*38*75mm (H x W x D)
Loại cửa sử dụng: Cửa gỗ/ Cửa an ninh/ 
Cửa nhôm / Cửa sắt
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, 
thẻ từ, ứng dụng GIGASUN
Bộ nhớ: 120 vân tay/150 mật khẩu/200 thẻ 
từ

Nguồn điện: 4 pin AA
Nhiệt độ hoạt động: - 30°c ~ 
60°c
Sai số: <0.1%
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng 
(Kể từ ngày kích hoạt BH)

BÁO ĐỘNG

Tự Động Vô Hiệu Hóa nếu nhập sai mật mã 5 lần

Báo Hiệu cho chủ nhà nếu có ai đó nhập sai mật mã thông qua điện thoại

Báo Động khi có lực tác động vật lý lên khóa

VÂN TAY / FINGERPRINT

120 Vân Tay

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

150 mã số

THẺ TỪ / KEY CARD

200 thẻ từ
Có thể tích hợp vào đồ trang sức, 

trang trí để mang theo

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY

Có 2 chìa khóa cơ

CHỨC NĂNG WIFI - APP GIGASUN

Sử dụng thông qua ứng dụng GIGASUN trên điện thoại

1 Quyền Truy Câp Chủ Nhà 9 quyền truy cập Admin , không giới hạn người dùng

Khi có khách bấm chuông , tài khoản admin có thể mở cửa cho khách 1 lần thông 
qua ứng dụng GIGASUN

Kết Nối với các thiết bị khác thông qua ứng dụng Nhà thông Minh GIGASUN

Giải pháp thông minh cho ngôi nhà bạn!


