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Giới thiệu
          Được thành lập năm 1989, Bintronic đã dẫn đầu 
cạnh tranh trong lĩnh vực rèm màn cửa thông minh. 
Chúng tôi là một công ty niêm yết được cấp phép mua 
bán đã dành khoảng ba thập kỷ để phát triển các hệ 
thống điều khiển vô tuyến. Với dịch vụ và doanh thu, sản
lượng, nghiên cứu phát triển kết hợp, Bintronic đã bán 
được nhiều loại sản phẩm như hệ thống điều khiển cửa 
ra vào, rèm tự động, màn cửa tự động và hệ thống tự 
động hóa nhà ở cho hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

          “Bintronic sẽ liên tục cung cấp các dịch vụ đổi mới 
và vươn đến tầm cao,” là lời cam kết của chủ tịch tập 
đoàn Bintronic, Jung-Fu Wu, và ba nhà đồng sáng lập 
khác. Do đó chúng tôi đã tận tâm phát triển các sản 
phẩm công nghệ cao dựa trên nhu cầu thị trường và đạt 
chứng nhận quốc tế ISO9001, cũng như nhận được 
nhiều bằng sáng chế nghiên cứu phát triển. Hơn nữa, 
chúng tôi sẽ tiếp tục tái tạo và đổi mới để sản xuất các 
sản phẩm chất lượng cao và dẫn dắt đội ngũ mình đến 
đỉnh cao công nghệ thông minh trên toàn thế giới vì một 
“Đời sống thông minh toàn diện.”

          Một sản phẩm mới toanh dẫn đầu thế giới, Rèm 
Cuốn Thông minh, được phát triển vào năm 2017 được 
sử dụng rộng rãi tại nhà ở, văn phòng, nhà máy, nhà 
kính, vân vân. Ngoài ra, sản phẩm này được sử dụng tại 
nhà máy các hãng sản xuất chất bán dẫn đứng đầu quốc 
tế. Sản phẩm này giúp tăng cường cơ cấu bảo vệ môi 
trường trong tòa nhà và hiệu quả tiết kiệm năng lượng, 
ngoài ra, sản phẩm này tạo ra giá trị trong lĩnh vực nhà ở
thông minh.

Mọi sản phẩm do Bintronic cung cấp không chỉ được 
công nhận rộng rãi mà còn đạt Giải Xuất sắc Đài Loan 
các năm 2019, 2020, và 2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng
cấp công nghệ cho ra đời những sản phẩm thông minh 
để mang đến một đời sống chất lượng cao thông minh và
an toàn hơn cho tất cả mọi người.
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Màn cửa tự động 
được dẫn động đai
Những tấm rèm tự động tinh xảo được thiết kế theo kiểu dáng nhân tạo.

Quá trình dẫn động đai tự đàn hồi đặc biệt có độ bền cao.

Nhanh chóng, tĩnh lặng, và có thể chuyển sang dùng tay khi có sự cố mất điện.

Nếu bị tắc nghẽn thì thiết kế hệ bảo vệ đặc biệt có khả năng dừng động cơ ngay lập tức nhằm đảm bảo 
an toàn.

Miếng khớp không lực có khả năng truyền động cao.

Có độ cứng và bền khi tiến hành kiểm tra hoạt động liên tục nhằm tin dùng trong 50,000 lần.

Có hai cách (một chiều/ở giữa) mở hoặc đóng rèm, từ một đường rãnh cực dài có thể được kéo theo hai 
đoạn tách rời.

Được cấp các chứng chỉ CE, FCC và NCC tại nhiều quốc gia. Chất lượng đáng tin dùng.

Có thể áp dụng với các hệ thống điều khiển khác. Tương thích với hệ thống Apple HomeKit và Google 
Home làm chủ tính năng tương thích và mở rộng cao.
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Đặc điểm kỹ thuật
Điện áp vận hành Phạm vi điều khiển từ xa 30 M

Điện năng Nguồn điện gắn liền 100V-240VTần số

Độ dài đường rãnh 10 M (tối đa)
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Rèm cuốn tự động
‒ Động cơ điện một chiều hình ống
Những tấm rèm tự động với thiết kế đẹp mắt và đơn giản 
có thể cuộn lên xuống. 

Điện áp thấp và động cơ điện một chiều tiêu thụ điện thấp giúp an toàn và tiết kiệm năng lượng. 

Cố định điện năng chính xác nhằm điều chỉnh độ cao tùy ý. Tính năng tiện lợi và đáng tin dùng.

Có thể bố trí đồng đều và chính xác các hoạt động ở nhiều cửa sổ.

Khởi động và đóng lại theo từng nhịp nhẹ nhàng.

Tính năng chống rối vải rất thông minh và an toàn.

Ít gây ồn bằng máy phát có độ chính xác cao. Tính năng yên tĩnh và đáng tin dùng.

Có độ cứng và bền khi tiến hành kiểm tra hoạt động liên tục nhằm tin dùng trong 60,000 lần.

Được cấp các chứng chỉ CE, FCC và NCC tại nhiều quốc gia. Chất lượng đáng tin dùng.

Có thể áp dụng với các hệ thống điều khiển khác. Tương thích với hệ thống Apple HomeKit và Google 
Home làm chủ tính năng tương thích và mở rộng cao.

Các kiểu dáng bổ sung sử dụng động cơ hình ống: Rèm cầu vồng tự động & Rèm sáo ngang tự động.
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Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: Kiểu dáng 25mm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: Kiểu dáng 40mm

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: Kiểu dáng 50mm

Đường kính ngoài động cơ

Đường kính ống ngoài

Điện áp vận hành

Đường kính ngoài động cơ

Điện áp vận hành

Điện áp vận hành

Tốc độ xoay
Tần số

Đường kính ngoài động cơ

Đường kính ống ngoài

Điện áp vận hành

Tần số

Lực

momen

Số đo

Điện năng
Phạm vi điều khiển từ xa

Tần số

Phạm vi điều khiển từ xa

Lực momen

Tốc độ xoay

Tốc độ xoay

Lực momen

Số đo

Phạm vi điều khiển từ xa

Nguồn điện gắn liền

Những kiểu dáng bổ sung sử dụng động cơ hình ống
Rèm cầu vồng tự động & Rèm sáo ngang tự động

Giá treo đệm

Vỏ giá treo

Giá treo dẫn động

Đường rãnh

Giá treo tường

Tổng độ dài
Bề dày vỏ giá treo

Tổng độ dài
Tổng độ dài

Bề rộng vải (Ngoại trừ Bề dày vỏ giá treo)
Bề rộng vải (Ngoại trừ Bề dày vỏ giá treo)

Bề dày vỏ giá treo

Vải
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Rèm cầu vồng
tự động
Những tấm rèm tự động phát ra ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ mở ra tầm 
mắt đa chiều và nét đẹp đan xen.

Chạm vào một cái để lọc ánh nắng tự động. Tính năng thông minh và tiện lợi.

Thiết kế lọc ánh sáng thông minh nhằm lọc ánh sáng chính xác và dịu nhẹ.

Điện áp thấp và động cơ điện một chiều tiêu thụ điện thấp giúp an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Cố định điện năng chính xác nhằm điều chỉnh độ cao tùy ý. Tính năng tiện lợi và đáng tin dùng.

Khởi động và đóng lại theo từng nhịp nhẹ nhàng.

Tính năng chống rối vải rất thông minh và an toàn.

Ít gây ồn bằng máy phát có độ chính xác cao. Tính năng yên tĩnh và đáng tin dùng.

Có độ cứng và bền khi tiến hành kiểm tra hoạt động liên tục nhằm tin dùng trong 60,000 lần.

Được cấp các chứng chỉ CE, FCC và NCC tại nhiều quốc gia. Chất lượng đáng tin dùng.

Có thể áp dụng với các hệ thống điều khiển khác. Tương thích với hệ thống Apple HomeKit và Google 
Home làm chủ tính năng tương thích và mở rộng cao.
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Điện áp vận hành

Tần số

Công suất tải

Tốc độ xoay

Lực momen

Số đo

Phạm vi điều khiển từ xa

Điện năng Nguồn điện gắn liền 100V-240V

Đường rãnh

Giá treo đệm Giá treo dẫn 
động

Bề dày vỏ giá treo

Tổng độ dài
Tổng độ dài

Bề rộng vải (Ngoại trừ Bề dày vỏ giá treo)
Bề rộng vải (Ngoại trừ Bề dày vỏ giá treo)

Bề dày vỏ giá treo

Động cơ hình ống

Vải

Đặc điểm kỹ thuật
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Rèm sáo ngang
tự động
Lựa chọn hoàn hảo đôi đường cho sự riêng tư và lọc ánh sáng.

Chạm vào một cái để lọc ánh nắng tự động. Tính năng thông minh và tiện lợi. 

Thiết kế lọc ánh sáng thông minh nhằm lọc ánh sáng chính xác và dịu nhẹ.

Điện áp thấp và động cơ điện một chiều tiêu thụ điện thấp giúp an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Cố định điện năng chính xác nhằm điều chỉnh độ cao tùy ý. Tính năng tiện lợi và đáng tin dùng.

Khởi động và đóng lại theo từng nhịp nhẹ nhàng.

Tính năng chống rối vải rất thông minh và an toàn.

Ít gây ồn bằng máy phát có độ chính xác cao. Tính năng yên tĩnh và đáng tin dùng.

Có độ cứng và bền khi tiến hành kiểm tra hoạt động liên tục nhằm tin dùng trong 60,000 lần.

Được cấp các chứng chỉ CE, FCC và NCC tại nhiều quốc gia. Chất lượng đáng tin dùng.

Có thể áp dụng với các hệ thống điều khiển khác. Tương thích với hệ thống Apple HomeKit và Google 
Home làm chủ tính năng tương thích và mở rộng cao.
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Đặc điểm kỹ thuật

Nguồn điện gắn liền 100V-240V

Điện áp vận hành

Tần số

Công suất tải

Tốc độ xoay

Lực momen

Số đo

Phạm vi điều khiển từ xa

Điện năng

Giá treo

Đường rãnh

Vải

Giá treo đệm

Tổng độ dài

Bề dày vỏ giá treo Bề dày vỏ giá treo

Tổng độ dài
Bề rộng vải (Ngoại trừ Bề dày vỏ giá treo)
Bề rộng vải (Ngoại trừ Bề dày vỏ giá treo)

Giá treo dẫn động
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Phù hợp cho các loại cửa sổ kiểu Pháp cỡ lớn, văn phòng, cơ 
quan nhà nước và các khu vực công cộng.

Điện áp thấp và động cơ điện một chiều tiêu thụ điện thấp giúp an toàn và tiết kiệm năng lượng. 

Ít gây ồn bằng máy phát có độ chính xác cao. Tính năng yên tĩnh và đáng tin dùng.

Khi bật hoặc tắt công tắc, các thanh sẽ tự động điều chỉnh về hướng vuông góc với đường rãnh trước khi 
di chuyển để tránh vướng vào nhau.

Động cơ và bộ điều chỉnh được lắp trong đường rãnh tạo nên tính thẩm mỹ.

Rèm tiếp nhận chuyển động các thanh kéo để độ đàn hồi được bền lâu.

Thiết bị bảo vệ an toàn kép có tính năng dò dòng điện quá tải và tính tổng thời gian chuyển động có thể 
tự động dừng chuyển động khi nó đã vào vị trí và không cần thiết lập chuyển động.

Có hai cách (một chiều/ở giữa) mở hoặc đóng rèm cửa.

Được cấp các chứng chỉ CE, FCC và NCC tại nhiều quốc gia. Chất lượng đáng tin dùng.

Có thể áp dụng với các hệ thống điều khiển khác. Tương thích với hệ thống Apple HomeKit và Google 
Home làm chủ tính năng tương thích và mở rộng cao.

Rèm lá dọc tự động
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Điện áp vận hành

Tần số

Công suất tải

M1 Tốc độ xoay

Độ dài đường rãnh 5.4 M (tối đa)

Phạm vi điều khiển từ xa300g cho mỗi thanh
30 KG (tối đa)

Giá treo tường

Thanh rèm lá dọc

Bảng điều khiển
& Động cơ

Đường rãnh

Dây điện

& Dây điều khiển bằng tay

Đặc điểm kỹ thuật
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Rèm tổ ong tự động
chuyển động lên xuống
Chuyển động lên xuống linh hoạt có tính đổi mới khi mở và 
đóng rèm tổ ong tự động

Điều chỉnh tính năng dò thông minh tùy ý.

Điện áp thấp và động cơ điện một chiều tiêu thụ điện thấp giúp an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Cố định điện năng chính xác nhằm điều chỉnh độ cao tùy ý. Tính năng tiện lợi và đáng tin dùng.

Ít gây ồn bằng máy phát có độ chính xác cao. Tính năng yên tĩnh và đáng tin dùng.

Được cấp các chứng chỉ CE, FCC và NCC tại nhiều quốc gia. Chất lượng đáng tin dùng.

Có thể áp dụng với các hệ thống điều khiển khác. Tương thích với hệ thống Apple HomeKit và Google 
Home làm chủ tính năng tương thích và mở rộng cao.
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Điện áp vận hành

Tần số

Công suất tải

Lực momen

Số đo

1 Nm (mỗi lớp)

W 2.7 M x H 3.5 M (tối đa)
W 1 M x H 1 M (tối thiểu)

Phạm vi điều khiển từ xa

8 KG (4 KG mỗi lớp)
(tối đa)

Tốc độ xoay
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Bộ điều tiết Cửa sổ
Thông minh
Bậc thầy không gian trong việc lọc ánh sáng.

Bộ điều tiết cửa sổ
Thông minh an toàn

Tất cả bộ điều tiết cửa sổ thông minh đều có 
chức năng tự động điều chỉnh không khí 
trong nhà.

Cửa sổ nhôm truyền thống nếu
không có hệ thống thông minh 
sẽ giảm đi độ an toàn nhà ở 
tuyệt đối khi xảy ra hiện tượng 
cô khí CO quá cao.

Bintronic phát triển bộ điều tiết
cửa sổ thông minh an toàn có 
thể tự động dò chất lượng khí,
nhiệt độ và độ ẩm trong nhà và 
ngoài trời và điều chỉnh góc cố 
định cửa sổ giúp cho đời sống 
gia đình tiện nghi và an toàn 
hơn!

Bộ điều tiết cửa sổ thông minh thoáng khí

Tất cả bộ điều tiết cửa sổ thông minh đều có 
cơ chế bảo vệ bẫy an toàn.

Bộ điều tiết cửa sổ thông minh có cơ cấu hãm

Tất cả bộ điều tiết cửa sổ thông minh đều kết 
nối được với hệ thống nhà ở thông minh.

Bộ điều tiết cửa sổ thông minh kết nối với 
hệ thống nhà ở thông minh
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Dò tìm

Thông
minh

Báo cáo
thời gian
thực tại

Bảo vệ
an toàn

Lắp đặt
dễ dàng

Được kết nối với hệ thống 
an toàn nhằm báo cáo tình
trạng an toàn nhà ở tại 
thời điểm thực tại

Dò hiện tượng cô khí CO2 trong không 
khí và duy trì trạng thái thông khí.

Dò nhiệt độ và độ ẩm trong nhà nhằm tự động 
điều chỉnh môi trường tiện nghi.

Bộ điều tiết cửa

sổ thông minh

Bộ điều tiết cửa 
sổ thông minh

Bảo vệ sức khỏe giúp đời sống thoải mái
Dò khí – Dò chất lượng không khí trong nhà (CO, PM2.5, etc.) 
nhằm bảo vệ hệ hô hấp và sức khỏe của bạn.

Không gian tiện nghi – Dò nhiệt độ và độ ẩm trong nhà và tự động điều chỉnh 
sang vị trí tối ưu nhằm thích nghi với sự thay đổi thời tiết như mưa hoặc nắng.

Quy trình lắp đặt đơn giản
Quy trình lắp đặt nhanh – Không ảnh hưởng đến thiết kế nội thất và hệ thống 
và việc lắp đặt thiết bị có thể được thực hiện dễ dàng.

Kết nối hệ thống – Có thể hợp nhất hoàn toàn với hệ thống điện gia đình nhằm 
mang lại một đời sống thông minh.

Thiết bị thông minh chỉ một cái chạm tay 
điều chỉnh

Cơ chế bảo vệ bẫy an toàn – Các hoạt động sẽ dừng lại ngay lập tức 
khi chuyển động bị tắc nghẽn do tính năng bảo vệ bẫy. 

Công tắc tay – Có thể chuyển sang bấm bằng tay khi có sự cố mất điện.

Thiết bị thông minh và giá trị gia tăng vì môi 
trường an toàn

Kiểm tra mọi lúc – Người dùng có thể kiểm tra trạng thái và điều chỉnh bộ 
điều tiết cửa sổ thông minh bất cứ lúc nào thông qua điện thoại cảm ứng.

Cơ chế an toàn – Hệ thống an toàn sẽ được khởi động ngay khi cần thiết, 
nhằm kiểm soát hiệu quả mức độ an toàn của môi trường.

Dò hiện tượng cô khí CO trong không 
khí để đảm bảo sức khỏe và an toàn. 

Bộ điều tiết cửa

sổ thông minh
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Tần số: 433.92 MHz, ASK
Pin: DC 3V (CR2032)
Có thể sử dụng cho toàn bộ khu vực công cộng và địa điểm kinh doanh.

Máy phát vô tuyến đóng tường

Bộ điều khiển rèm cửa
thông minh

Rãnh đơn có
bốn nút

1 đến 4 có bốn nút Rãnh đôi có sáu nút
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Điều khiển từ xa

Màn cửa tự động
được dẫn động đai

Rèm cuốn tự động

Một đến 16 Rãnh Kiểu sáng cấp
độ năm

Rèm lá dọc tự động Rèm cầu vồng tự động

Rèm tổ ong tự động chuyển 
động lên xuống
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