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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
               ΔΩΜΑΤΙΟΥ
    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ   

Η BΤicino προτείνει λύσεις αυτοματισμού για τα δωμάτια 
ξενοδοχείων για τη βελτίωση της άνεσης των επισκεπτών
και τη διευκόλυνση της λειτουργίας και της διαχείρισης  
για τους επιχειρηματίες.
Το σύστημα αυτοματισμών δωματίου ξενοδοχείου δίνει μία 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον έλεγχο του δωματίου που 
σημαίνει ότι όλα στο δωμάτιο είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.
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IP SCENARIO MODULE  ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Με το IP scenario module διαφορετικά 
σενάρια μπορούν να καθοριστούν σε κάθε 
δωμάτιο ξενοδοχείου, όπως το σενάριο 
καλωσορίσματος, το σενάριο αναχώρησης, 
ύπνου, κλπ. ώστε να προσαρμόζονται 
κατάλληλα ο φωτισμός, η θερμοκρασία, οι 
κουρτίνες και τα ρολά σε κάθε περίσταση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Το supervision software της BTicino, 
το IP scenario module και οι λύσεις SCS 
επιτρέπουν τη διαχείριση των δωματίων 
και των κοινόχρηστων χώρων του 
ξενοδοχείου.
Με τις ολοκληρωμένες λύσεις BTicino 
επιτυγχάνεται μείωση του αρχικού 
κεφαλαίου επένδυσης και του  
λειτουργικού κόστους της ξενοδοχειακής 
εγκατάστασης.

Ο έλεγχος της πρόσβασης μπορεί να 
καθοριστεί και να ελεγχθεί για κάθε χώρο 
του ξενοδοχείου ανεξάρτητα ώστε να 
εξυπηρετεί τους ενοίκους αλλά και το 
προσωπικό.
Οι ένοικοι απολαμβάνουν τη διαμονή 
τους, το IP scenario module κάνει όλα τα 
υπόλοιπα!
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ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΥΠΝΟΥ

Με το  IP scenario module
διαφορετικά σενάρια 

μπορούν να καθοριστούν 
σε κάθε δωμάτιο

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ 
   ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΓΙΑ 
      ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
    ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο στόχος είναι να ικανοποιούνται συστηματικά οι ανάγκες και οι προσδοκίες 
των ενοίκων στα δωμάτια τους. Θα εκτιμήσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το 
φωτισμό, τις κουρτίνες, τα ρολά, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα, 
μέσω των εύχρηστων διακοπτών. Το IP scenario module είναι η ευφυία του 
δωματίου: συγκεντρώνει πληροφορίες για την κατάσταση του δωματίου, για τις 
εισόδους των ενοίκων και διαχειρίζεται διαφορετικά σενάρια 

ON 21° ONOFF ON OFF 19°
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ΧΩΡΟΣ ΥΠΝΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι λύσεις της BTicino έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να αναποκρίνονται τέλεια στις 

απαιτήσεις των πελατών για εύκολη 
σύνδεση των συσκευών multimedia 

και ψυχαγωγίας 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Με τις λύσεις DND - MUR* 
στο εξωτερικό και το εσωτερικό 
του δωματίου, οι ένοικοι 
αυτόματα αισθάνονται πως το 
δωμάτιο τους “καλωσορίζει”.
Η άνεση παρέχεται από 
σενάρια εισόδου (καθορισμός 
θερμοκρασίας, φωτισμός 
εισόδου), η ασφάλεια 
και η πρόσβαση από τον 
ενσωματωμένο στον μηχανισμό

ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΥ 

Με το μηχανισμό 8 πλήκτρων 
οι ένοικοι μπορούν να 
επιλέξουν διαφορετικά σενάρια 
ώστε να δημιουργήσουν την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα για 
να παρακολουθήσουν TV, να 
εργαστούν ή να χαλαρώσουν κλπ. 
Έτσι, μπορεί να επιλεχθεί σενάριο 
ανάγνωσης (άναμμα του φωτισμού), 
σενάριο TV (κατάλληλος φωτισμός 
για την παρακολούθηση TV), 

DND- MUR* αναγνώστη καρτών 
εξωτερικά από το δωμάτιο.
Ο καρτοδιακόπτης είναι η 
έξυπνη λύση για την τροφοδοσία 
με ρεύμα του δωματίου και 
την εξοικονόμηση ενέργειας 
(ρύθμιση θερμοκρασίας, φώτα 
ON/OFF, κλπ.). 
Ο μηχανισμός DND-MUR* έξω 
από το δωμάτιο μπορεί να 
εξειδικευτεί με την εμφάνιση 
του αριθμού του δωματίου και 
λειτουργεί και ως κουδούνι. 

σενάριο ύπνου (σβήσιμο φωτισμού, 
ρολά/κουρτίνες, θερμοκρασία σε 
λειτουργία eco, DND ενεργοποιημένο) 
και άλλες επιλογές. 
Είναι επίσης δυνατή η εξατομίκευση 
των συμβόλων και η δυνατότητα 
δημιουργίας ειδικών ετικετών.

Καρτοδιακόπτης και μηχανισμός DND-MUR* 
εσωτερικά στο δωμάτιο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ DND-MUR*  
ΜΕ ΚΌΥΔΌΥΝΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ 
ΚΑΡΤΏΝ  
εξωτερικά από το δωμάτιο
Η λειτουργία φαίνεται με Leds  
ένδειξης. Περιλαμβάνει αναγνώστη 
καρτών για έλεγχο της πρόσβασης

Μηχανισμός 8 πλήκτρων για έλεγχο σεναρίων

ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΘΕΡΜΌΣΤΑΤΗΣ 
Ό εντοιχιζόμενος ψηφιακός 
θερμοστάτης επιτρέπει εύκολο έλεγχο 
της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του 
ανεμιστήρα. Διαθέτει μαύρη φωτιζόμενη 
οθόνη, με την οποία δίνεται πρόσβαση 
σε πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή

Πρίζες audio & video (HDMI, RCA, 3.5mm jack), διπλή πρίζα φόρτισης USB 
(5 V - 1500 mA), πρίζα ξυρίσματος,...

*DND: Do Not Disturb - Μην Ενοχλείτε
  MUR : Make Up Room - Τακτοποιήστε το Δωμάτιο 
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Το IP scenario module επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την επίβλεψη και τον 
έλεγχο της κατάστασης των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων και τη                                
διάδραση με αυτούς. Από τη reception είναι δυνατή η παρακολούθηση της 
θερμοκρασίας, του φωτισμού, του εξαερισμού, των ρολών σε κάθε δωμάτιο. 
    

To IP scenario module 
προσφέρει ένα σύστημα  

με πλήρη έλεγχο και 
επίβλεψη για το ξενοδοχείο

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ         
                        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
   ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
    ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



5ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 
αποφασιστικός παράγοντας για την 
ικανοποίηση των πελατών. Με το IP  
scenario module το προσωπικό μπορεί να 
παρακολουθεί την κατάσταση των δωματίων 
και να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις τους στις 
απαιτήσεις των πελατών προκειμένου να 
τους παρέχεται το μέγιστο επίπεδο άνεσης 
εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια. 

Μέσω του supervision software είναι δυνατή 
η άμεση ειδοποίηση για τις απαιτήσεις των 

πελατών, όπως το “DND - μην ενοχλείτε” 
και το “MUR - τακτοποιήστε το δωμάτιο” 
και επιπλέον η δυνατότητα αλλαγής της 
λειτουργίας της θέρμανσης (comfort, eco, 
κλπ.), ο έλεγχος σεναρίων στο δωμάτιο και 
η λήψη πληροφοριών για την κατάστασή του 
(παράθυρο ανοιχτό, παρουσία ενοίκου, κλπ.).  

Είναι δυνατός ο προγραμματισμός ρυθμίσεων  
για τους κοινόχρηστους χώρους (εστιατόρια, 
γκαράζ, κλπ.) και ο προγραμματισμός των 
καρτών για πρόσβαση σε διαφορετικούς 
χώρους για διαφορετικούς ανθρώπους.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΌΨΗ ΌΛΏΝ ΤΏΝ ΔΏΜΑΤΙΏΝ

Άμεση αναγνώριση της κατάστασης 
του δωματίου με χρωματικό κώδικα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑ ΔΏΜΑΤΙΌ

SUPERVISION SOFTWARE
- Επίβλεψη της κατάστασης και διαχείριση  

(σενάρια, παρουσία του ενοίκου, έλεγχος 
θερμοκρασίας, κλπ.) του δωματίου

- Προγραμματισμός των καρτών για έλεγχο πρόσβασης 
- Στοιχεία για τη χρήση της κάρτας/κίνηση του πελάτη 

διαθέσιμα και σε αρχείο .xls 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα  
για το ξενοδοχείο με δυνατότητα 
για πλήρη έλεγχο από τη  
reception και μέγιστη άνεση  
στο δωμάτιο  

Λευκό: ο ένοικος απουσιάζει
Γκρι: ο ένοικος είναι στο δωμάτιο
Κόκκινο: κατάσταση συναγερμού
Γαλάζιο: “Τακτοποιήστε το δωμάτιο”
Μωβ: “Μην ενοχλείτε”

Λεπτομερείς πληροφορίες  
και έλεγχος του δωματίου
- Διαθεσιμότητα
- Στοιχεία ενοίκου
- Έλεγχος σεναρίων 
- Κατάσταση της θέρμανσης
- Έλεγχος της θερμοκρασίας
- κλπ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 560

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr
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