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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 vê ̀ sản phẩm va ̀ 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, gia ́ 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)



Cửa tự động NABCO - Nhật Bản

Model: DSN60

Thông sô ́ kỹ thuật

- Trọng lượng cánh cửa 2 cánh x 60kg 

hoặc 1 cánh x 75kg

- Tốc độ đóng/mở trung bình: 0,4m/giây

- Điện áp tiêu thụ: 90W 

- Nhiệt độ môi trường: -30 độ C- +50 độ C 

- Mắt cảm biến hồng ngoại: Nabco – iS N6000 : là hãng

cửa tự động duy nhất trên thế giới với Sensor có thể

điều chỉnh góc quét, vị trí quét theo từng điểm cụ thể

trên mặt đất.  Tích hợp tính năng High touch sensor có

thể chuyển đổi vùng quét thành công tắc không chạm

tay, Chế độ tiết kiệm cho phép cửa chỉ mở một phần rồi

đóng lại ngay nếu phát hiện thấy người đi ngang mà

không bước qua cửa

- Lập trình va ̀ cài đặt - tùy chỉnh thông số cửa qua thiết 

bị cầm tay (NET Handy Teminal – NET HT) : ứng dụng

công nghệ mới sử dụng hệ điều hành Window Mobile 

6.0 trên thiết bị cầm tay PDA có thể truy cập trực tiếp

vào mày tính của hệ thống điều khiển thông qua kết nối

không dây Bluetooth để lập trình các trạng tháI hoạt

động của cửa một cách chính xác và chi tiết nhất. Qua 

đó, có thể biết được trạng thái hoạt động của cửa cũng

như lịch sử các lần bảo dưỡng

Các thiết bị chính

- 01 Ray nhôm dài 4m

- 01 Moto điện một chiều không chổi than DC 24V, tích

hợp khóa điện

- 01 Bộ máy tính thông minh (Controller) thế hệ mới , nút

điều chỉnh cảm ứng,  Màn hình LCD hiển thị thông tin 

hoạt động cũng như thông báo các lỗi xảy ra trong quá

trình vận hành.

- 01 Dây curoa hình răng cưa (T-belt)

- 02 Tai treo cánh cửa, bánh xe sử dụng bê ̀ mặt

Urethane chống mài mòn, vận hành êm (02 bánh xe/tai) 

- Bô ̣ chuyển nguồn 220VAC-100VAC, Công tắc

nguồn, dây kết nối thiết bị, chốt hành trình.

- 02 Cảm biến chuyển động (mắt thần)

- 01 Bô ̣ Cảm biến an toàn - vật cản

45.000.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

DSN
60

Mã hàng

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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Hình Ảnh

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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Công tắc chức năng

Mô tả tính năng thiết bị

APS‐N20

Mã hàng

Buli không tải tích hợp khóa điệnPL‐1U

Khóa điệnSKD

Bộ phụ kiện kích hoạt mở cửa trong trường hợp khẩn cấpEOS

Công tắc mở cửa bằng cảm biến - Không chạmOAH‐
100K

Công tắc mở cửa bằng chân - cảm biến - Không chạmFoot 
Switch

PHỤ KIỆN CỬA TỰ ĐỘNG NABCO



Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh Mã hàng

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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Cửa tự động Plus - Hàn Quốc

Model: ST25

Thông sô ́ kỹ thuật

- Trọng lượng cánh cửa 2 cánh x 120kg hoặc 1 

cánh x 130kg

- Tốc độ đóng: 100 - 1000 mm/giây/cánh

- Tốc độ mở: 100 - 1000 mm/giây/cánh

- Điện áp tiêu thụ: 90W 

- Nhiệt độ môi trường: -30 độ C- +50 độ C 

Các thiết bị chính

- 01 Moto điện một chiều không chổi than DC 24V

- 01 Bộ máy tính thông minh (Controller)

- 01 Ray nhôm dài 4,2m

- 01 Dây curoa hình răng cưa (T-belt)

- 02 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) 

- 02 Cảm biến chuyển động (mắt thần)

21.900.000ST25

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT

ST25 S/D - 4,2m



Mô tả tính năng thiết bịHình Ảnh Mã hàng

PHỤ KIỆN CỬA TỰ ĐỘNG PLUS
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Công tắc chức năng

Buli không tải

Khóa cửa

Bộ lưu điện

Kẹp kính chuyên dụng

Mắt thần



Cửa tự động Cortech - Hàn Quốc

Model: CT803 S/D

Thông sô ́ kỹ thuật

- Trọng lượng cánh cửa 2 cánh x 90kg hoặc 1 cánh

x 120kg

- Tốc độ đóng: 100 - 1000 mm/giây/cánh

- Tốc độ mở: 100 - 1000 mm/giây/cánh

- Điện áp tiêu thụ: 90W 

- Nhiệt độ môi trường: -30 độ C- +50 độ C 

Các thiết bị chính

- 01 Moto điện một chiều không chổi than DC 24V

- 01 Bộ máy tính thông minh (Controller)

- 01 Ray nhôm dài 4,2m

- 01 Dây curoa hình răng cưa (T-belt)

- 02 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) 

- 02 Mắt cảm biến chuyển động (mắt thần)

22.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

CT803
S/D

Mã hàng

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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CT803 S/D - 4,2m



Cửa tự động Cortech - Hàn Quốc

Model: CT803T

Thông sô ́ kỹ thuật

- Trọng lượng cánh cửa 2 cánh x 100kg 

- Chiều rộng cửa tối thiểu 550mm

- Tốc độ đóng: 100 - 1000 mm/giây/cánh

- Tốc độ mở: 100 - 1000 mm/giây/cánh

- Điện áp tiêu thụ: 90W/120W

- Nhiệt độ môi trường: -30 độ C- +50 độ C 

Các thiết bị chính

- 01 Moto điện một chiều không chổi than DC 24V

- 01 Bộ máy tính thông minh (Controller)

- 01 Ray nhôm

- 02 Dây curoa hình răng cưa (T-belt)

- 02 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) 

- 02 Mắt cảm biến chuyển động (mắt thần)

35.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

CT803T

Mã hàng

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG XẾP LỚP

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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CT803T
Mắt cảm biến 

Mắt cảm biến 



Cửa bán tự động Cortech - Hàn Quốc

Model: CT610-SA

Thông sô ́ kỹ thuật

- Cửa mở bằng tay, hệ thống dẫn động giúp cửa

đóng tự động

-Cửa đóng mở an toàn và êm nhẹ nhờ hệ thống

thắng dầu

-Tính năng đóng cửa tự động sử dụng lo xo xoắn ốc

-Hệ thống thắng hướng mở cửa

14.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

CT610
SA

Mã hàng

CỬA TRƯỢT - BÁN TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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CT610-SA



Cảm biến vật cản

Mô tả tính năng thiết bịHình Ảnh Mã hàng

PHỤ KIỆN CỬA TỰ ĐỘNG CORTECH
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Công tắc chuyển đổi chức năng
-Điều chỉnh 6 chế độ
(Giữ cửa đóng/mở, chỉ đóng va mở hướng ra/vào, một phần/toàn
phần,đóng/ mở tự động.)

Cảm biến tiệm cận (không chạm)
-Điện nguồn: DC:12V-24V
-Khoảng cách cảm biến: Người sử dụng có thể điều chỉnh trong vòng 45cm

Đầu đọc thẻ
Để đóng/ mở cửa bằng mật mã và số CMND
-Điện nguồn: AC 12-24V, DC: 12-30V
-Điện năng tiêu thụ: Tối đa 2W, Chiều cao: tối đa 3,5m

Nút bấm có dây
- Đóng / mở cửa

Nút bấm không dây & bộ thu phát tín hiệu
- Đóng / mở cửa
- Duy trì cửa mở

Khóa chuyển mạch
- Khóa / mở cửa



Barrie tự động BISEN - Trung Quốc

Model: BS306

Thông số kỹ thuật:

- Sử dụng ngoài trời, Phu ̀ hợp IP54

- Màu thân vỏ: Vàng

- Loại cần: Cần đơn, nhôm hệ, Nâng thẳng

- Điện áp AC 220V/100W

- Thời gian nâng hạ (trung bình): Từ 2 giây đến 6 

giây cho góc nâng / hạ 90 độ

- Hoạt động trong môi trường -40 độ C - đến +90 độ 

C

- Kích thước vỏ thùng: 350 (W) x270(D) x1020(H)mm

- Trọng lượng 55kg

- Có thể kết nối các hệ thống kiểm soát ra vào tự 

động hoặc bán tự động.

* Có thể nâng hạ bằng tay khi mất điện

Các thiết bị chính:

- Vỏ thùng sơn tĩnh điện

- Cần barrie bằng nhôm hệ dài 6m

- 02 tay điều khiển từ xa

- 01 nút bấm (có dây)  phòng bảo vệ

- Chân đỡ đầu cần Barrie

15.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

BS306

Mã hàng

BARRIER TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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BS306



Barrie tự động Roger - Italia
Model: AG004
Thông số kỹ thuật:

- Sử dụng ngoài trời, Phu ̀ hợp IP54

- Màu thân vỏ: Xám

- Loại cần: Cần đơn, nhôm hệ, Nâng thẳng

- Điện áp AC 230V/220W

- Điện áp mô tơ 36Vdc

- Thời gian nâng hạ (trung bình): Từ 3giây  đến 6 giây

cho góc nâng / hạ 90 độ

- Tần suất hoạt động trong 24h: 5000 lần

- Hoạt động trong môi trường -20 độ C ~+55 độ C

- Kích thước vỏ thùng: 380 (W) x270(D) x1202(H)mm

- Có thể kết nối các hệ thống kiểm soát ra vào tự 

động hoặc bán tự động.

* Có thể nâng hạ bằng tay khi mất điện

Các thiết bị chính:

- Vỏ thùng sơn tĩnh điện

- Cần barrie bằng nhôm hệ dài 4m

- 02 tay điều khiển từ xa

43.900.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

AG004

Mã hàng

BARRIER TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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Barrie tự động TAU – Italia

Model: P800RBLO-X

Thông số kỹ thuật:

- Sử dụng ngoài trời, Phu ̀ hợp IP54

- Màu thân vỏ: Xám

- Loại cần: Cần đơn, nhôm hệ, Nâng thẳng

- Điện áp AC 230V/250W

- Điện áp mô tơ 18Vdc

- Thời gian nâng hạ (trung bình): Từ 2,2giây  đến 8 

giây cho góc nâng / hạ 90 độ

- Tần suất hoạt động trong vòng 24h: 5000 lần

- Hoạt động trong môi trường -20 độ C ~+55 độ C

- Kích thước vỏ thùng: 320 (W) x200(D) x1135(H)mm

- Có thể kết nối các hệ thống kiểm soát ra vào tự 

động hoặc bán tự động.

* Có thể nâng hạ bằng tay khi mất điện Các thiết bị

chính:

- Vỏ thùng sơn tĩnh điện

- Cần barrie bằng nhôm hệ dài 4m

- 02 tay điều khiển từ xa

36.000.000

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

P800
RBLO‐X

Mã hàng

BARRIER TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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Cổng xếp tự động

(Chưa bao gồm động cơ đầu kéo )

Model: B - 02

Thông số kỹ thuật:

- Cao 1.600mm, khoảng cách giữa 2 cột chính là

360mm, khoảng cách ngang giữa 2 bánh xe là

600mm.

- Chi tiết: Cột chính làm bằng ống Ф50 x 51 x 0,6ly,

nan chéo làm bằng hộp  35 x 46 x 0,6ly, nan ngang

làm bằng ống Ф22x0,6ly.

- Vật liệu: Inox SUS 201.

2.590.000 / md

Mô tả tính năng thiết bị Giá thiết bịHình Ảnh

B‐02

Mã hàng

CỔNG XẾP TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT
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Đầu kéo dẫn hướng bằng ray thép

- Ray cổng xếp: Sử dụng thép vuông đặc 20*20mm,

- Mô tơ: Nguồn điện 1 pha 220V - 50Hz

- Công suất động cơ chạy ray = 370w

8.900.000

Đầu kéo dẫn hướng bằng từ (không ray)

- Dân hướng bằng nam châm từ

- Mô tơ: Nguồn điện 1 pha 220V - 50Hz

- Công suất động cơ chạy cảm ứng từ không ray = 

370Wx2

11.500.000

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT

Giá chưa bao gồm thuê ́ VAT



HÀ NỘI

ĐÀ NẴNG

HỒ CHÍ MINH


