KATO DENKI, Inc.
ข ้อมูลบริษัท
บริษัทเน ้นทางด ้านระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับรถยนต์ ในฐานะ
ผู ้ผลิตด ้านระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด ้อุทศ
ิ เพือ
่ การควบคุมและ
กาจัดอาชญากรรม และเพือ
่ การส่งต่อไปสูร่ น
ุ่ หลัง จึงได ้ตัง้ แนวคิด"
การป้ องกันด ้วยตัวเอง(Self Guard)"ขึน
้ และวางแผนธุรกิจ
,พัฒนา, ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
・แนวคิดของแบรนด์
AUTOPAGE：กาเนิดจากอเมริกาและเป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์รักษาความ
ปลอดภัยรถยนต์เจ ้าแรกของโลก
HORNET：กาเนิดจากอเมริกาและเติบโตจนเป็ นทีร่ ู ้จักในญีป
่ น
ุ่
เน ้น
ความง่ายในการใช ้งานและสะดวก
VARAD：กาเนิดจากอเมริกา เป็ นแบรนด์ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของผลิตภัณฑ์
ประเภทLEDในรถ
ั่
・ลักษณะเด่นของฟั งค์ชน
ั่ การทางาน
AUTOPAGE เป็ นแบรนด์ทม
ี่ ค
ี วามสามารถของฟั งค์ชน
เฉพาะทางสูง เช่น ระบบ engine start เมือ
่ ใช ้ช่วงหน ้าร ้อน
จะทาให ้สามารถผ่านอากาศร ้อนไปได ้อย่างเย็นสบายHORNETเป็ น
ั่ ทีจ
ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ฟั งค์ชน
่ าเป็ นพืน
้ ฐานเพือ
่
การปกป้ องรถได ้ด ้วยราคาย่อมเยาว์

http://www.kato-denki.com
6-28-10 Hanazonocho, Handa-city,
Aichi, Japan.
Zip Code: 475-8574
Contact: Naoko Amaki (Ms.)
kai1@kato-denki.com
Email:
+81-1-2345-6789
TEL:
Web:
Address:

＜รายละเอียดธุรกิจ＞
・ธุรกิจเกีย
่ วกับระบบความปลอดภัยรถยนต์, ระบบความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล และเครือ
่ งบันทึกไฟล์(drive
recorder) เป็ นต ้
・พัฒนา, ผลิตและจาหน่ายสินค ้า
・ขยายแฟรนไชส์ "Security Lounge" เกีย
่ วกับระบบ
รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
・ธุรกิจ OEM Solution
บริษัทมีสว่ นแบ่งตลาดประเภท Car security system
เป็ นอันดับ 1 ติดต่อกัน 20 ปี (ในประเทศญีป
่ น/ส
ุ่
ารวจโดย
Fuji-Keizai)

ิ ค ้าแนะนา
สน
Car security

HORNET 360V
Color:
Size:
Weight:
Material:
Origin:

Black
W210×H130×D130(ｍｍ)
644(g)
Plastic
China

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสาหรับรถโต
โยต ้า！วิธป
ี ้ องกันสาหรับimmobicutter!（เป็ น
อุปกรณ์ทต
ี่ ัดระบบการทางานของ immobilizer)
เป็ นอุปกรณ์พน
ื้ ฐาน จะร ้องเตือนด ้วยเสียงไซเรนเมือ
่ มี
การงัดประตูหรือกระจกแตก สัง่ การทางานโดยใช ้
รีโมทปกติ เป็ นวิธก
ี ารอย่างง่ายในการป้ องกันขโมย

สินค ้ามากมายเรียงรายเพือ
่ ให ้ลูกค ้าเลือกสรรระบบการรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม

Car security

Car security

HORNET 361V

AUTOPAGE

Car security

RF-225A

Car security

AUTOPAGE

C3-RS603

HORNET BeeSensor BEE700

Black
Color:
W210×H130×D130ｍｍ
Size:
Weight: 644(g)
Material: Plastic
Origin: China

Color: Black
W124×H50×D175ｍｍ
Size:
Weight: 279(g)
Material:Plastic
Origin: Taiwan

Color: Black
W148×H60×D210ｍｍ
Size:
Weight: 541(g)
Material:Plastic
Origin: Taiwan

Color: Black
W210×H190×D75ｍｍ
Size:
Weight: 421(g)
Material:Plastic
Origin: Philippines

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสาหรับรถ
นิสสัน！วิธป
ี ้ องกันสาหรับimmobicutter!（เป็ น
อุปกรณ์ทต
ี่ ัดระบบการทางานของ immobilizer)
เป็ นอุปกรณ์พน
ื้ ฐาน จะร ้องเตือนด ้วยเสียงไซเรน
เมือ
่ มีการงัดประตูหรือกระจกแตก สัง่ การทางาน
โดยใช ้รีโมทปกติ เป็ นวิธก
ี ารอย่างง่ายในการ
ป้ องกันขโมย

เซนเซอร์เตือนภัยทีเ่ กิดจากการกระทบแบบ
้ แบบติดตัง้ ภายใน เป็ นแบรนด์ทก
สองชัน
ี่ อ
่ ตัง้
และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยรถพืน
้ ฐาน
่
มานานและเป็ นเจ ้าแรกของโลก และสังการ
ทางานง่ายด ้วยรีโมทขนาดย่อม 2 ตัว

ทาให ้ความสะดวกสบายของ Car life เป็ น
ั่ สตาร์ทเครือ
จริงได ้ด ้วยฟั งค์ชน
่ ง และการ
ควบคุมการล็อคของประตู ช่วยยกระดับของ
รถคุณได ้อีกหนึง่ ระดับ

ทาให ้สามารถมีอป
ุ กรณ์เตือนภัยรถยนต์ได ้ตัง้ แต่
ื้ รถ ด ้วยการติดตัง้ กับทีเ่ สียบไฟ
วันแรกทีซ
่ อ
กรณีทป
ี่ ระตูถก
ู เปิ ดหรือรถถูกกระทบ หรือชน
จะมีการเสียงไซเรนดังและส่งสัญญานเตือนว่ามี
สิง่ ผิดปกติไปทีร่ โี มท（ระยะทีค
่ ลืน
่ ส่งถึง
ประมาณ150～600เมตร）

Car security

Car security

DRIVE RECORDER

INTERNET CAMERA

HORNET BeeSensor BEE700C

SR-4

HORNET BeeSensor BEE300

IC-001

Black
Color:
W210×H190×D75ｍｍ
Size:
Weight: 547(g)
Material: Plastic
Origin: Philippines

Color: Black
W350×H200×D105ｍｍ
Size:
Weight: 2400(g)
Material:Plastic
Origin: Taiwan

Color: Black
W185×H120×D135ｍｍ
Size:
Weight: 676(g)
Material:Plastic
Origin: Taiwan

Color: Black
W185×H120×D135ｍｍ
Size:
Weight: 661(g)
Material:aluminum
Origin: China

ั่ สาวน ้อย
ตัวคาแรคเตอร์ทน
ี่ ่ารักสดใส「เวอร์ชน
Chita」！อุปกรณ์เตือนภัยรถถูกขโมยโดยการ
ติดตัง้ กับทีเ่ สียบไฟ กรณีทป
ี่ ระตูถก
ู เปิ ดหรือรถ
ถูกกระทบ หรือชน จะมีการเสียงไซเรนดังและ
ส่งสัญญานเตือนว่ามีสงิ่ ผิดปกติไปทีร่ โี มท（ระยะ
ทีค
่ ลืน
่ ส่งถึงประมาณ150～600เมตร）

ทีล
่ ็อคพวงมาลัยรถและป้ องกันการขโมยรถ!
กุญแจพิเศษทีไ่ ม่สามารถเปิ ด หรือ
ลอกเลียนแบบได ้ ในกรณีทถ
ี่ ก
ู บุกรุกเข ้ามาใน
รถจะมีเสียงไซเรนเตือน และจะมีแสง LEDสี
ฟ้ าในเวลากลางคืน

Drive recorderเครือ
่ งบันทึกการขับรถสาหรับ
รถเมล์,รถบรรทุกและรถแท็กซีโ่ ดยเฉพาะ
สามารถอัดภาพ,เสียง,ความเร็ วไปจนถึงการ
เบรคได ้ ใช ้กล ้องบันทึกได ้มากสุดถึง 4 ตัว
และด ้วย Viewer เฉพาะจะแสดงข ้อมูลการ
เบรค, ไฟเลีย
้ วซ ้าย-ขวา,วันทีบ
่ น
ั ทึก,
ความเร็ วรถ, ตาแหน่ง(แสดงแผนที)่ ต่างๆ
พร ้อมกันได ้ในเวลาเดียวกันทีห
่ น ้าจอ

กล ้องทีร่ องรับเน็ ตเวิรค
์ ทีใ่ ช ้ตรวจสอบรูปจาก
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได ้ สามารถ
ตรวจสอบรถคันโปรด,ครอบครัวหรือสัตว์เลีย
้ ง
่ ของ
ได ้แบบเรียลไทม์ และใช ้แอพพลิเคชัน
สมาร์ทโฟนทีด
่ าวน์โหลดได ้ฟรี！

Scanners

Scanners

Scanners

Scanners

VS360C

KS500L

KS700I

VS560C

Black
Color:
W165×H230×D55ｍｍ
Size:
Weight: 109(g)
Material: Plastic
Origin: China

Color: Black
W165×H230×D55ｍｍ
Size:
Weight: 86(g)
Material:Plastic
Origin: China

Color: Black
W190×H170×D40ｍｍ
Size:
Weight: 109(g)
Material:Plastic
Origin: China

Color: Black
W165×H230×D55ｍｍ
Size:
Weight: 106(g)
Material:Plastic
Origin: China

ด ้วยดีไซน์ทเี่ ป็ นเอกลักษณ์ และติดตัง้ ได ้พอดี
เป๊ ะกับ dashboard (แผงหน ้ารถ) !แสง LED
มี 3 สี (ฟ้ า,ม่วง,แดง) สามารถเลือกการแส
กนนิง่ ได ้ 40 รูปแบบ สะดุดตาด ้วยไฟสว่าง
เวลาทางาน

ดีไซน์บม
ู เมอแรงกะทัดรัด พอดีเป๊ ะกับ
dashboard (แผงหน ้ารถ)
สะดุดตาด ้วยไฟวิง่ ขณะทางาน

แบบสติ๊ กเพือ
่ ความสลิม สามารถติดตัง้ ได ้ตาม
เสา(Pillar)ต่างๆของรถ สะดุดตาด ้วยไฟวิง่
ขณะทางาน

ด ้วยดีไซน์ทเี่ ป็ นเอกลักษณ์ และติดตัง้ ได ้พอดี
เป๊ ะกับ dashboard (แผงหน ้ารถ) !แสง
LED มี 3 สี (ฟ้ า,ม่วง,แดง) สามารถเลือก
การแสกนนิง่ ได ้ 40 รูปแบบ สะดุดตาด ้วยไฟ
สว่างเวลาทางาน

