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Pentru 
proiecte de 
renovare

Accesibil, conectat, ușor de instalat și potrivit     
      pentru proiecte de modernizare.

Controlul temperaturii, prezența în cameră, controlul 
iluminatului - toate cu ajutorul dispozitivului All in One, care 
va înlocui termostatul existent.
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PENTRU PROIECTE / CONSTRUCȚII NOI

Soluțiile inovatoare pentru gestionarea camerelor de hotel 
cuprind echipamente dedicate fiecărei zone a camerei, 

iar produsele pot fi complet tactile, în diverse culori și pot fi 
personalizate cu simboluri și sigla hotelului.



Legrand oferă soluții hoteliere 
       complete și fiabile

Soluția de gestionare a camerelor de oaspeți pentru 
hoteluri noi reunește două aspecte: serviciile de 
supervizare din punct de vedere al personalului hotelier și 
experiența de utilizator din punct de vedere al clientului. 
Două lumi complet diferite, dar care sunt strâns legate una de 
cealaltă.

Produse și sisteme specifice pentru diverse zone din 
cadrul hotelului:
• Gestionarea Camerelor 
• Gestionarea Zonelor Comune (hol, recepție, coridoare, 
bucătării, săli de conferință etc.)
• Supravegherea hotelului din recepție prin utilizarea unui 
software specific
• Integrarea sistemului cu soluții de la alte branduri

Pentru hotelurile noi sau cele care sunt în renovare. 
De la camere, recepție și până la săli de conferință, sunt asigurate toate 
nevoile și soluțiile tehnice. 

Domeniul hotelier se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari, legate de prețurile ridicate, 
de fluctuațiile mari în ceea ce privește rata de ocupare a camerelor, implicit de oaspeți cu cereri 
și așteptări exigente. Pentru a răspunde tuturor acestor provocări, e important ca un investitor 
să aibă în vedere atunci când decide să construiască un hotel nou sau să modernizeze unul 
existent, implementarea unei soluții de automatizare. Aceste soluții contribuie la creșterea 
loialității clienților și la maximizarea profitului, oferind servicii cu valoare adăugată.

Soluții tehnologice pentru sectorul hotelier:

1. În interiorul camerei și în spațiile comune:
• Control acces
• Controlul temperaturii (încălzire și răcire)
• Controlul iluminatului
• Gestionarea automatizărilor/Scenarii de automatizare

2. La recepție:
Software-ul de monitorizare este una dintre componentele 
principale ale sistemului. Acesta oferă:
• Supervizarea și gestionarea funcțiilor instalate în hotel
• Controlul și gestionarea funcțiilor din interiorul camerelor și 
al spațiilor comune
• Gestionarea statusului camerei (liberă, ocupată, prezență 
oaspete etc.)



< 12 mm

Printr-un design minimalist cu finisaje cu efect de sticlă, termostatul 
conectat a fost conceput pentru a se integra în toate stilurile de 
interior, oferind utilizatorilor o experiență unică.

• Gestionarea accesului în cameră: programarea cardurilor de 
acces, memorarea accesului
• Gestionarea rezervărilor prin utilizarea unui software dedicat 
(PMS)

3. Pentru restul hotelului:
• Protecție și distribuție energie
• Surse neîntreruptibile de tensiune (UPS)
• Gestionarea și măsurarea energiei 
• Infrastructură digitală
• Stații de încărcare pentru vehicule electrice

Sunt disponibile soluții ce cuprind echipamente dedicate 
fiecărei zone a camerei de hotel, pentru a crește nivelul de 
satisfacție a clienților. Produsele pot fi complet tactile, în 
diverse culori și pot fi personalizate cu simboluri și sigla 
hotelului.
Funcțiile apreciate de utilizatori, cum ar fi activarea 
echipamentelor doar la nevoie, când apropiem mâna de ele, în 
restul timpului rămân in stand by pentru a fi cât mai discrete 
sau activarea scenariilor predefinite pentru a crea atmosfera 
dorită, oferă clientului o experiență unică. Totodată, investitorul 
își eficientizează costurile prin reducerea consumului de 
energie electrică, dezactivând echipamentele din interiorul 
camerei atunci când oaspetele este absent.

În special pentru hotelurile în renovare ușoară, dar și 
pentru construcțiile noi, sunt disponibile soluții dedicate 
de automatizare. De exemplu, termostatul existent poate fi 
înlocuit cu un dispozitiv inteligent și intuitiv All In One, pentru 
gestionarea camerei de oaspeți.
ABORDARE ECOLOGICĂ 
• Economie de energie între 25% și 35% / an 
• Se potrivește infrastructurii existente pentru a limita risipa 
unei modernizări dificile și utilizarea de noi materiale
PRODUCTIVITATE 
• Conectivitate wireless la interior și exterior, limitând 
investițiile majore în proiectele de modernizare 
• Monitorizarea datelor camerei cu Software-ul de 
supraveghere a camerei de hotel, în vederea simplificării 
sarcinilor personalului hotelier 
• Diagnosticare și mentenanță de la distanță pentru instalator 
prin aplicația Hotel + Project
CONFORT 
• Utilizare intuitivă cu iluminare din spate cu LED disponibilă 
numai atunci când este nevoie 
• Un set complet de echipamente suplimentare periferice 
pentru a controla funcțiunile din cameră: lumini, draperii, 
servicii și scenarii 
• Confirmarea prezenței în cameră fără a fi necesar cardul de 
acces.


