HOTELS
Comfortregeling in combinatie met het hotelboekingssysteem

Individuele klimaatregeling voor elke kamer

Legionellapreventie

Lagere totale eigendomskosten

Een comfortabel verblijf met aandacht voor veiligheid en milieu
Hotels en hotelketens zijn steeds meer gefocust op de duurzaamheid van hun activiteiten.
Daarnaast staan zij voor een dubbele uitdaging: zorgen voor een optimale bezettingsgraad
terwijl het comfort en de veiligheid van hotelgasten voorop blijft staan. Een
gebouwbeheersysteem dat naadloos kan worden geïntegreerd in standaardsystemen en
specifieke systemen en toepassingen van uw hotel is dan ook onmisbaar. Dat geldt ook voor
nuttige beheerinformatie die kan helpen bij diverse regelingen en instellingen. Met onze
oplossingen worden alle systemen gekoppeld, wat het gebouwbeheer van uw hotel zeer
gestructureerd maakt.
Comfortregeling in combinatie met het hotelboekingssysteem
Hotels kunnen steeds vaker het gewenste klimaat per kamer instellen op basis van
boekingsgegevens. Als gasten arriveren in hun kamer, worden het licht, de gordijnen etc.
ingesteld op het gewenste comfortniveau, soms ook door de gasten zelf. Wij bieden voor elke
optie een passende oplossing. Zo kunt u zorgen voor een aangename ontvangst van uw gasten
en hen optimaal comfort en bedieningsgemak bieden.
Energiebesparing
Door het hotelboekingssysteem te koppelen aan de comfortregeling in uw hotel, kunt u heel
eenvoudig energie besparen. Kamers die niet bezet zijn, blijven simpelweg op de spaarstand
staan. Als een kamer geboekt is, gaat het klimaat in de pre-comfortstand en bij aankomst van de
gasten in de comfortstand. Dit levert u zeer concrete energiebesparingen op.
Legionella
Veiligheid in hotels draait ook om het voorkomen van legionella. Door de douches en het
verwarmingssysteem te koppelen aan Priva-oplossingen, ontvangt u een waarschuwing zodra
het systeem een afwijkende meting ontdekt. Deze waarschuwing geeft het besmettingsrisico

aan en zo kunt u op de juiste manier reageren.
Green Key
Het Green Key-keurmerk garandeert uw gasten een comfortabel verblijf met aandacht voor het
milieu. Dat is ook wat wij belangrijk vinden: aandacht voor het klimaat én voor het comfort van
uw gasten. Een koppeling van uw hotelboekingssysteem aan Priva’s oplossingen is daarom
eigenlijk heel logisch. Wij stellen mensen centraal bij de ontwikkeling van onze technologieën
die wij ontwikkelen, net als toekomstige generaties.
Lagere totale eigendomskosten
De totale eigendomskosten van een hotel zijn vaak significant. Met onze geavanceerde en 'open'
technologie kunt u deze kosten echter fors verlagen. Door heel eenvoudig het boekingssysteem
en de functies voor kamerverwarming te integreren, kunt u bijvoorbeeld al een behoorlijk
bedrag besparen. Combineer dit met de temperatuurregeling van uw kraanwater en uw
airconditioningsystemen en sta versteld van de totale besparingen.
Wie volgt?
Veel hotels in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Schotland en Dubai maken inmiddels al
gebruik van de intelligente regeltechnologie van Priva. Hiertoe behoren onder andere
luxehotels zoals het Sheraton Hotel in Edinburgh, het Amstel Hotel in Amsterdam, het Kurhaus
in Scheveningen, het Millennium Hotel en de Premier Travel Inn in Dubai, diverse Hilton- en NH
Hotels en hotelketens zoals de Accor Group, Starwood, Eden Group, CitizenM en Bastion
Hotels. Bent u de volgende?

WETEN WAT WE VOOR UW HOTEL KUNNEN BETEKENEN?
Neem gerust contact op!

Building Automation NL
+ 31 (0) 174 522 727

OPLOSSINGEN VOOR DEZE MARKT

Gebouwautomatisering
Betrouwbare en intelligente gebouwautomatisering voor maximaal
comfort

Gebouwmanagement

Building Performance

Persoonlijk Comfort
Met ons gebouwbeheersysteem realiseert u hoger individueel comfort,
lager energieverbruik en lagere installatiekosten

