SENSOR - Automatyka dla Hotelu

Automatykę budynku można zaprojektować na wiele sposobów. Niezależnie od przyjętych
rozwiązań powinna uwzględniać specyficzną funkcjonalność obiektu i wymagania
korzystających z niej użytkowników. Dobrze skonfigurowana powinna działać samodzielnie bez
wymogu codziennej obsługi.
SENSOR Automatyka dla Hotelu to produkt skierowany do obiektów turystycznych takich jak
hotele, pensjonaty, apartamenty na wynajem itp. Połączenie niezawodnej jakości platformy
sprzętowej firmy ROGER z oprogramowaniem zarządzającym firmy SENSOR-ONLINE.
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System uwzględnia rytm pracy hotelu wyznaczany przez przyjeżdżających i wyjeżdżających
gości. Jedna karta/klucz pozwala na poruszanie się po całym obiekcie w ramach posiadanych
uprawnień. Otwiera pokój, umożliwia wjazd na parking czy też pozwala na przejście do strefy
relaksu. Sam zadba o automatyczne ustawienie optymalnej temperatury, załączy oświetlenie,
otworzy zawory z wodą, podniesie rolety itp. A po skończonym pobycie, bez ingerencji obsługi,
przestawi pomieszczenia w tryb pracy postojowej przyczyniając się do zmniejszania kosztów
wydatkowanych na zużywaną energię.
Tryb pracy on-line pozwala na bieżąco podglądać sytuację na obiekcie. Na jednym ekranie
zobaczymy zajętość pokoi, rozkład temperatur w pomieszczeniach czy też obecność gości
w pokojach. Dodatkowo, automatyczny system powiadomień bez zbędnych opóźnień prześle
informacje o zaistniałych zdarzeniach i alarmach.
Wbudowane i testowane przez lata oprogramowanie hotelowe kontrolera pokojowego zapewnia
bardzo dużą stabilność pracy. Opracowane przez praktyków po prostu działa.

Zastosowane rozwiązania
KONTROLER HOTELOWY HRC102/402: umożliwia obsługę pokoju hotelowego w zakresie
kontroli dostępu, automatyki oraz sygnalizacji. Do kontrolera można dołączyć czytnik
korytarzowy, inteligentną kieszeń na kartę, panel sterowania klimatyzacją, cztery panele
klawiszy funkcyjnych oraz ekspandery linii we/wy .
Wbudowane oprogramowanie realizuje wszystkie funkcje logiczne nawet w przypadku utraty
łączności z komputerem zarządzającym.
CZYTNIK KORYTARZOWY HRT82MF: główną funkcją terminala jest kontrola wejścia do
pokoju hotelowego za pośrednictwem kart zbliżeniowych oraz prezentacja stanu sygnalizacji
hotelowych m.in. „Nie przeszkadzać”, „Proszę posprzątać”, „Wezwanie obsługi”, „Potrzebna
pomoc do bagażu”. Sygnalizacja funkcji hotelowych odbywa się na 4 programowalnych
wskaźnikach LED. Terminal udostępnia dotykowy przycisk dzwonka, który może być
sygnalizowany na wbudowanym głośniku terminala lub dedykowanym gongu drzwiowym
wewnątrz pokoju.
INTELIGENTNA KIESZEŃ NA KARTĘ HRT82MF-CH: terminal w sposób ciągły nadzoruje
obecność karty w kieszeni i raportuje jej status do kontrolera, który w zależności od
uprawnień przypisanych do karty oraz jej statusu steruje wybranymi funkcjami automatyki
wykorzystywanymi w pokoju hotelowym. Zwykle HRT82MF-CH jest wykorzystywany do
blokowania zasilania elektrycznego pokoju oraz stertowania klimatyzacją.

PANEL STEROWANIA TEMPERATURĄ HRT82AC: umożliwia sterowanie biegami
wentylatora, załączanie ogrzewania lub chłodzenia jak też odczyt i wyświetlanie temperatury
w pomieszczeniu. Na panelu znajduje się wyświetlacz, sześć wskaźników LED oraz cztery
klawisze dotykowe. Pojedynczy kontroler może obsłużyć dwa panele FK zainstalowane
np. w pokoju i łazience.

PANEL DOTYKOWYCH KLAWISZY FUNKCYJNYCH HRT82FK: umożliwia zdefiniowanie
w kontrolerze czterech dodatkowych funkcji wejściowych i wyjściowych. Zwykle służy
do załączania sygnalizacji „Nie przeszkadzać”, „Proszę posprzątać”, „Wezwanie obsługi”,
„Potrzebna pomoc do bagażu”. Często jest też wykorzystywany do sterowania oświetleniem
— w tym wypadku z innymi piktogramami. Pojedynczy kontroler obsługuje do czterech
paneli FK.
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