
PHÂN BIỆT ĐẦU BÁO KHÓI GIẢ 
HOCHIKI SLV-24N 

Trên thị trường hiện nay xuất hiện đầu báo giả Hochiki SLV-24N với mức độ tinh vi khá cao. Đầu báo giả 
khi lắp vào hệ thống tuy có thể hoạt động nhưng chất lượng sản phẩm rất thấp dẫn đến: 

- Rất dễ báo giả. 
- Rất nhanh hỏng. 
- Một số đầu báo không hoạt động được. 
- Chất lượng nhựa thấp, mau ố vàng, mất thẩm mỹ. 

Tất cả những điều trên gây mất an toàn, độ tin cậy cho hệ thống báo cháy. Do đó, khách hàng khi mua sản 
phẩm cần lưu ý: 

- Kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm. 
- Chọn những nhà cung cấp uy tín, đại lý ủy quyền chính thức của Hochiki. 
- Có đầy đủ CO, CQ chứng nhận sản phẩm. 

Sau đây là một số đặc điểm nhận biết đầu báo thật và giả Hochiki SLV-24N: 

I. Bên ngoài sản phẩm: 

Đầu báo thật có vỏ nhựa bóng đẹp, sắc sảo. Các 
chi tiết liền lạc, đều, cân đối. 

Đầu báo giả có võ nhựa ngả vàng, kém sắc sảo. 
Các chi tiết không đều nhau. 

Đầu báo thật đèn led nằm liền lạc với vỏ. 

Đầu báo giả đèn led nằm nhô lên cao. 



 

Đầu báo thật có tem 3D chống giả. Chữ in trên nhãn sắc nét. Số series luôn khác nhau. 

Đầu báo giả không có tem 3D. Chữ in trên nhãn không sắc nét. Số series có thể trùng 
giữa các đầu báo. 

II. Bên trong sản phẩm:

Đầu báo thật vỏ nhựa đen bóng, sắc nét. 3 chân led được lắp cố định trên 3 lỗ chắc 
chắn. 

Đầu báo giả vỏ nhựa đen sần, không sắc nét, kém chất lượng. 3 chân led không được 
lắp cố định trên đế nhựa. Đế nhựa tại vị trí chân led cắt rãnh lớn. 



Đầu báo thật trên bo mạch có in thương hiệu HOCHIKI. Bo mạch đẹp, chất lượng, rất 
nhiều linh kiện. 

Đầu báo giả trên bo mạch không in thương hiệu HOCHIKI. Bo mạch kém chất lượng, 
rất ít linh kiện. 


