
PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP, CHÁY NỔ 
VÀ YÊU CẦU TRỢ GIÚP KHẨN CẤP
DETECTING INTRUSION, FIRE ALARM & EMERGENCY CALL

DỊCH VỤ CẢNH BÁO
Alarm Monitoring Service

Điều khiển gara xe
Garage Door Control

Chuông cửa hình
Video Doorphone

Còi và đèn báo động
Alarm Siren & Strobe

Camera khuôn viên
Outdoor Camera

Đầu báo kính vỡ
Glassbreak Detector

Bộ điều khiển
Security Control Panel

Khoá cửa cổng
Electric Gate Lock

Báo đột nhập hàng rào
Perimeter Beam Detector

Công tắc từ
Magnetic Contact

Đầu báo khói, nhiệt, khí CO
Smoke, Heat, CO Detector

Công tắc khẩn
Emergency Switch

Điều khiển tắt mở đèn
Light Control on/off

Camera Wifi trong nhà
Indoor Wifi Camera

Nút tắt mở hệ thống
Arm/Disarm Keyfob

Đầu báo chuyển động
Motion Detector
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Cài đặt Ứng dụng di động “CanhBao” 
trên điện thoại và máy tính bảng để 
theo dõi hệ thống báo động và tìm 
kiếm giải pháp phù hợp cho ngôi nhà 
của bạn.

Installing “CanhBao” Mobile App in 
smartphone and tablet allow you to 
monitor your security system and 
find the right solution for your home.

HỆ THỐNG AN NINH - Alarm Security System



Having a security system that triggers 
intrusion alarm, fire alarm… would enable 
you to be calm in emergency cases. Facing 
threat and danger, you will not get into panic 
because you know that there will be forces 
of T&T Security’s task force team, police, fire 
brigade and medical first aid who are ready 
and dedicated to quick response whenever 
there is an alarm.
Our Alarm Monitoring Service is trusted and used 
nationwide. With this service you will be free from 
worry whether you are away from home or in case 
you need a medical first aid. 

The alarm device at your home or office automatically 
communicates with our Alarm Monitoring Center 
via two-way radio or telephone line, the internet 
and 3/4G. Our Alarm Monitoring Center operates 
24/7 and immediately notices any alarm signals from 
subscribers. When an alarm signal is received, our 
Task Force Team together with the 113 Police, Local 
Police, Fire Brigade (if any) and Medical first aids will 
immediately be deployed to prevent robbery, fire and 
provide medical assistance.

Kẻ gian đột nhập, trộm cắp, hỏa hoạn… ngay 
khi vừa mới xảy ra là bạn đã biết và đủ bình 
tĩnh để xử lý mà không phải lo sợ vì biết 
chắc rằng lực lượng Phản ứng nhanh T&T 
Security, Cảnh sát 113, Công an địa phương 
và Cảnh sát PCCC sẽ đến hỗ trợ ngay lập tức.
Dịch vụ cảnh báo phát hiện đột nhập, cháy nổ và trợ 
giúp khẩn cấp đã và đang được khách hàng tin cậy 
sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Với dịch vụ này bạn 
hoàn toàn yên tâm khi vắng nhà hoặc cần sự trợ giúp 
khẩn cấp về y tế, sức khỏe.

Thiết bị báo động lắp tại thuê bao sẽ tự động phát tín 
hiệu về Trung tâm Cảnh báo thông qua mạng thông 
tin vô tuyến hai chiều, đường dây điện thoại, mạng 
internet và 3/4G. Trung tâm Cảnh báo hoạt động 
thường trực 24/7, luôn sẵn sàng tiếp nhận các tín 
hiệu cảnh báo. Ngay khi nhận tín hiệu báo động, Đội 
phản ứng nhanh T&T Security phối hợp với lực lượng 
Cảnh sát 113, Công an địa phương và Cảnh sát PCCC 
(trong trường hợp cháy, nổ) sẽ đến ngay hiện trường 
để kịp thời ngăn chặn mọi hành vi trộm cắp, nguy cơ 
cháy nổ hoặc cấp cứu y tế.

PHÁT HIỆN NGAY
•	 ĐỘT	NHẬP	TRÁI	PHÉP

•	 TRỘM	CẮP

•	 CHÁY	NỔ

•	 YÊU	CẦU	TRỢ	GIÚP

DETECT INSTANTLY
•	 UNAUTHORIZED	INTRUSION

•	 BURGLAR	ALARM

•	 FIRE	ALARM

•	 EMERGENCY	CALL

TRUNG TÂM CẢNH BÁO T&T SECURITY SẼ THEO 
DÕI 24/7, HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG QUA MẠNG VÔ 
TUYẾN 2 CHIỀU, ĐƯỜNG ĐIỆN THOẠI, INTERNET 
VÀ DI ĐỘNG 3/4G

Alarm Monitoring Center of T&T Security will be 
Monitoring 24/7 Alarm System through 2-Way Radio 
Network, Telephone, Internet and Mobile 3/4G

ĐƯỢC HỖ TRỢ LẬP TỨC CỦA
•	 ĐỘI	PHẢN	ỨNG	NHANH	T&T

•	 CẢNH	SÁT	113

•	 CÔNG	AN	ĐỊA	PHƯƠNG

•	 CẢNH	SÁT	PCCC

•	 TRUNG	TÂM	CẤP	CỨU

IMMEDIATE ASSISTANCE 
FROM
•	 TASK	FORCE	TEAM	OF	T&T	SECURITY

•	 113	POLICE

•	 LOCAL	POLICE

•	 FIRE	POLICE

•	MEDICAL	CENTER

ĐẦU	DÒ	CHUYỂN	ĐỘNG
MOTION	DETECTOR

ĐẦU	DÒ	KHóI
SMOKE	DETECTOR

ĐẦU	DÒ	KíNH	vỡ
GLASS	BREAK	SENSOR

Tủ	ĐIềU	KHIỂN	BÁO	ĐỘNG
ALARM	PANEL

MạNG	ĐIệN	THOạI,	INTERNET
TELEPHONE,	INTERNET

TRUNG TÂM CẢNH BÁO
ALARM MONITORING CENTER

BỘ	PHÁT	vÔ	TUYếN
RF	TRANSMITTER

BỘ	THU	vÔ	TUYếN
RF	RECEIvER

T&T

113

114

115
ĐèN,	CÒI	BÁO	ĐỘNG
LIGHT,	HORN	ALARM

TRUNG TÂM CẢNH BÁO
ALARM MONITORING CENTER

48A3 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1,	TP.	HCM
ĐT:	+84	28	3835	8268	-	Email:	trungtamcanhbao@tntsecurity.vn

www.trungtamcanhbao.vn

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ CẢNH BÁO
• Cơ quan, ngôi nhà và tài sản của bạn sẽ được 

bảo vệ 24/7.

• Chủ động ngăn ngừa rủi ro do hỏa hoạn, đột 
nhập trái phép hoặc tệ nạn trộm cắp và hạn 
chế tới mức thấp nhất những thiệt hại gây ra.

• Được hỗ trợ của của Đội phản ứng nhanh T&T 
Security, Cảnh sát 113, Công an phường, Cảnh 
sát PCCC khi xảy ra sự cố.

• Bạn sẽ yên tâm hơn khi chỉ có người già và trẻ 
em ở nhà, Đội phản ứng nhanh sẽ đến ngay lập 
tức để hỗ trợ khi nhận được lệnh.

• Bạn có thể vắng nhà thời gian dài mà không 
phải lo lắng về sự an toàn cho cơ quan, ngôi 
nhà và tài sản của mình.

• Bạn luôn cảm thấy an toàn để dành nhiều thời 
gian và sức lực cho công việc, gia đình và xã hội.

Benefit from The Alarm 
Monitoring Service
• Your office, home and property will be 

protected 24/7.

• Actively prevent and minimize the risk of fire, 
illegal intrusion and burglary.

• Immediate Assistance from 113 Police, Local 
Police, Fire Police, Medical Center, T&T 
Security’s Task Force Team.

• Feel secure when elderly or children are at 
home. Task Force Team will come in case of 
alarm.

• You can be away from home for a long time 
without worrying about the safety of your 
office, home and property.

• You feel secure and give your whole mind to 
work, family and society.


