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Thông tin chung

Bảng giá này đã được BISCO soạn thảo như một tài liệu bổ sung cho danh mục sản phẩm nói chung.

Bảng giá cho biết, liên quan đến loại và mô hình thiết bị, giá bán chính thức theo quy định của BISCO.

Hai bộ tài liệu (Catalogue và bảng giá) được liên kết với nhau bởi mã sản phẩm và các thông tin về tiêu

chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

Các thông tin về sản phẩm và giá niêm yết được hiển thị trong bảng giá bao gồm:

- Hãng sản xuất – Có Logo đính kèm.

- Mã sản phẩm.

- Mô tả sản phẩm cùng thiết bị, giá bán.

- Giá trên Catalogue chưa bao gồm thuế GTGT.

Mã của sản phẩm sẽ hướng dẫn bạn khi tìm kiếm thông tin trong hai tài liệu và cho phép bạn liên kết

các đặc tính và dữ liệu hiệu suất với giá cả.

Bảng giá cũng bao gồm "các điều kiện bán hàng nói chung" điều chỉnh quan hệ thương mại và bán

hàng giữa BISCO và khách hàng.

Chú thích: Bảng giá không bao gồm mô tả và giá cả phụ tùng thay thế khi chúng được xử lý trong một

tài liệu riêng biệt và bao gồm dịch vụ sau bán hàng.
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Goodmorning các bạn, BISCO luôn tự hào là đơn vị tiên

phong trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Trong nhiều

năm qua đã đánh dấu thành công của doanh nghiệp trong

việc chiếm thị phần lớn trong nước và quốc tế.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm -

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn

toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào

BISCO cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi

xu hướng tiêu dùng.

Chúng tôi đã làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh

thương hiệu Việt và tự hào là một trong những công ty tiền

thân cho ứng dụng công nghệ 4.0 tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ THÀNH CÔNG

Tầm nhìn: Trở thành TẬP ĐOÀN công nghệ đẳng cấp quốc tế, một tập đoàn kinh tế TIÊU 

BIỂU của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Sứ mệnh: Nâng cao CHẤT LƯỢNG cuộc sống con người, mang CÔNG NGHỆ 4.0  tới

mọi gia đình.

Thách thức: Luôn luôn cải tiến NĂNG LỰC con người, hướng đến DỊCH VỤ toàn diện.

Slogan: Khách hàng CHƯA hài lòng, chúng tôi CHƯA dừng lại.

Hiện nay, BISCO với hơn 100 cán bộ công nhân viên đang hoạt động trên khắp mọi miền

của tổ quốc. ( Trong số đó với hơn 80% đội ngũ nhân viên tốt nghiệp đại học uy tín trong nước và

quốc tế)



Bộ Mô tơ cổng Trượt tự động, nguồn điện 230V, 

Sử dụng cho cánh cổng trọng lượng tối đa 600kg.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC

- Nguồn điện cho động cơ 230V 

- Công suất hoạt động 240W

- Tải trọng tối đa cho cánh: 600kg/cánh

- Tốc độ mở 9,5m/phút

- Tần suất hoạt động : 50%

- Chức năng mở cổng từng phần

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 43

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- H30/645 - 01 Moto điện sức kéo 600kg

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F2ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- KT223 - 01 Bộ bản mã đế và bulông

- MC773 - 02 Thanh chốt hành trình

21.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

KIT 
H30-
640

(645)

Mã hàng

CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

03



Bộ Mô tơ cổng Trượt tự động, nguồn điện 24V, 

Sử dụng cho cánh cổng trọng lượng tối đa 600kg.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC

- Nguồn điện cho động cơ 24V 

- Công suất hoạt động 130W

- Tải trọng tối đa cho cánh: 600kg/cánh

- Tốc độ mở 24m/phút

- Tần suất hoạt động : 100%

- Chức năng mở cổng từng phần

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 43

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- BH30/603 - 01 Moto điện sức kéo 600kg

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F4ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- KT223 - 01 Bộ bản mã đế và bulông

- MC773 - 02 Thanh chốt hành trình

27.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

KIT 
BH30-

603
(604)

Mã hàng

CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Bộ Mô tơ cổng Trượt tự động, nguồn điện 230V, 

Sử dụng cho cánh cổng trọng lượng tối đa 1200kg.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC

- Điện áp mô tơ : 230V 

- Công suất hoạt động 420W

- Tải trọng tối đa cho cánh: 1200kg/cánh

- Tần suất hoạt động : 50%

- Tốc độ mở 9,5m/phút

- Chức năng mở cổng từng phần

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 43

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- R30/1203 - 01 Moto điện sức kéo 1200kg

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F2ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- KT223 - 01 Bộ bản mã đế và bulông

- MC773 - 02 Thanh chốt hành trình

27.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

KIT 
R30-
1203

(1204)

Mã hàng

CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Bộ Mô tơ cổng Trượt tự động, nguồn điện 230V, 

Sử dụng cho cánh cổng trọng lượng tối đa 1800kg.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC

- Điện áp mô tơ : 230V 

- Công suất hoạt động 520W

- Tải trọng tối đa cho cánh: 1800kg/cánh

- Tần suất hoạt động : 50%

- Tốc độ mở 9,5m/phút

- Chức năng mở cổng từng phần

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 43

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- G30/1803 - 01 Moto điện sức kéo 1800kg

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F2ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- KT223 - 01 Bộ bản mã đế và bulông

- MC773 - 02 Thanh chốt hành trình

- GA550 - 04 Thanh răng mạ kẽm 22x22x1000

29.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

KIT
G30
1803

Mã hàng

CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, 

Sử dụng cho cổng trọng lượng tối đa 800kg/cánh.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC

- Điện áp mô tơ 230V 

- Công suất hoạt động 200W

- Tải trọng tối đa cho cánh: 800 kg x 2m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 105 độ hoặc 180 

độ (bổ sung phụ kiện)

- Thời gian mở hết 90 độ: 19 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 30%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 67

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- R21/351 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- FU100 - 02 đế âm bằng thép sơn chống va đập và

ăn mòn hoặc Inox 304 (Đối với cổng âm sàn) 

- KIT H70/21 - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở Micro 

– computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F2ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- RL651 - 02 cánh tay mở và phụ kiện

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

34.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

R21
351

Mã hàng

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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CỔNG MỞ XOAY TỰ ĐỘNG



Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, 

Mô tơ không chổi than, điện áp mô tơ 36V. Sử 

dụng cho cổng trọng lượng tối đa 800kg/cánh. 

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC 

- Công suất hoạt động 200W

- Điện áp mô tơ 24V-36V DC 

- Tải trọng tối đa cho cánh: 800 kg x 2m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 105 độ hoặc 180 

độ (bổ sung phụ kiện)

- Thời gian mở hết 90 độ: 19-29 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 100%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 67

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- BR21/351 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- FU100 - 02 đế âm bằng thép sơn chống va đập và

ăn mòn hoặc Inox 304 (Đối với cổng âm sàn) 

- EDGE1/BOX - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở

Micro – computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F4ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- RL651 - 02 cánh tay mở và phụ kiện

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

43.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

BR21
351

Mã hàng

CỔNG MỞ XOAY TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, 

Mô tơ không chổi than, điện áp mô tơ 36V. Sử 

dụng cho cổng trọng lượng tối đa 1000kg/cánh. 

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC 

- Công suất hoạt động 200W

- Điện áp mô tơ 24V-36V DC 

- Tải trọng tối đa cho cánh: 1000 kg x 1.5m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 105 độ hoặc 180 

độ (bổ sung phụ kiện)

- Thời gian mở hết 90 độ: 19-29 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 100%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 67

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- BR21/362 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- FU100 - 02 đế âm bằng thép sơn chống va đập và

ăn mòn hoặc Inox 304 (Đối với cổng âm sàn) 

- EDGE1/BOX - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở

Micro – computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F4ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- RL651 - 02 cánh tay mở và phụ kiện

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

54.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

BR21
362

Mã hàng

CỔNG MỞ XOAY TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, Sử 

dụng cho cổng trọng lượng tối đa 250kg/cánh.

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC 

- Công suất hoạt động 200W

- Điện áp mô tơ 230V DC 

- Tải trọng tối đa cho cánh: 250 kg x 2,8m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 110 độ

- Thời gian mở hết 90 độ: 19 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 40%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 43

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- R20 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- B70/2DC/BOX - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở

Micro – computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F2ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- FIFTHY/24 - 01 Đèn flashing light

- KT206/R - 02 bộ bản mã đa điểm

- MC781 - 02 bộ khóa hành trình cơ khí

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

29.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

R20

310

Mã hàng

CỔNG MỞ XOAY TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, 

Mô tơ không chổi than, điện áp mô tơ 24V. Sử 

dụng cho cổng trọng lượng tối đa 220kg/cánh. 

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC 

- Công suất hoạt động 200W

- Điện áp mô tơ 24V DC 

- Tải trọng tối đa cho cánh: 220 kg x 2,2m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 120 độ

- Thời gian mở hết 90 độ: 15-25 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 100%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 43

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- BE20_200 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- B70/2DC/BOX - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở

Micro – computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F4ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- FIFTHY/24 - 01 Đèn flashing light

- KT206/R - 02 bộ bản mã đa điểm

- MC781 - 02 bộ khóa hành trình cơ khí

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

33.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

BE20

210

Mã hàng

CỔNG MỞ XOAY TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, 

Mô tơ không chổi than, điện áp mô tơ 36V. Sử 

dụng cho cổng trọng lượng tối đa 600kg/cánh

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC 

- Công suất hoạt động 200W

- Điện áp mô tơ 36V DC 

- Tải trọng tối đa cho cánh: 600 kg x 5m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 120 độ

- Thời gian mở hết 90 độ: 25-40 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 100%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 44

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- Smarty 5 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- EDGE1/BOX - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở

Micro – computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F4ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- FIFTHY/24 - 01 Đèn flashing light

- KT206/R - 02 bộ bản mã đa điểm

- MC781 - 02 bộ khóa hành trình cơ khí

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

37.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

Smarty 

5

Mã hàng

CỔNG MỞ XOAY TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT
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Mô tơ cổng Mở xoay tự động, nguồn điện 230V, 

Mô tơ không chổi than, điện áp mô tơ 36V. Sử 

dụng cho cổng trọng lượng tối đa 1400kg/cánh

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện vào 230V AC 

- Công suất hoạt động 200W

- Điện áp mô tơ 36V DC 

- Tải trọng tối đa cho cánh: 1400 kg x 3m /cánh

- Độ mở rộng tối đa cho cánh cổng : 120 độ

- Thời gian mở hết 90 độ: 35-50 giây

- Chức năng mở cổng từng phần

- Tần suất hoạt động 100%

- Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm).

- Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 44

- Cho phép kết nối tất cả các thiết bị an toàn và kiểm

soát

Các thiết bị chính

- Smarty 7 - 02 Moto điện cho 2 cánh cổng

- EDGE1/BOX - 01 Bộ hộp điều khiển cổng mở

Micro – computer 

- H93/RX22A/I - 01 Card thu phát tín hiệu điều khiển

2 kênh 433.92Mhz

- E80/TX52R/2 - 02 tay điều khiển từ xa 433.92 Mhz

- R90/F4ES - 01 Bộ cảm biến vật cản

- FIFTHY/24 - 01 Đèn flashing light

- KT206/R - 02 bộ bản mã đa điểm

- MC781 - 02 bộ khóa hành trình cơ khí

- 02 Chìa khóa mở khẩn khi mất điện

44.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

Smarty 
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Tay điều khiển từ xa 2 kênh - 433.92 Mhz

Mô tả tính năng thiết bịHình Ảnh

E80/TX5
2R/2  
Mhz

Mã hàng

PHỤ KIỂN CỔNG TỰ ĐỘNG - ROGER

10

Tay điều khiển từ xa 4 kênh - 433.92 MhzE80/TX5
4R/2  
Mhz

Bộ cảm biến vật cản 230V R90/F2E
S - 01

Bộ cảm biến vật cản dùng cho mô tơ không chổi than (24V)R90/F4E
S - 01

Thanh răng mạ kẽm 22x22x1000, sử dụng cho cổng trượtGA550

Phụ kiện dành cho cổng mở âm sàn 360 độLT 301

Khóa số (Key Pad), phụ kiện mở cổng bằng mã sốH85/TD
S/E



HÀ NỘI

ĐÀ NẴNG

HỒ CHÍ MINH


