!
D
E

H
Y
N

Gør dit hotel klar til den
bæredytige omstilling ved at få
installeret vores intelligent
styringssystem EnergySystem.

Modtag en alarm
på din smartphone,
når et toilet løber.

Danske SoftControl har skræddersyet et intelligent online energistyringssystem EnergySystem,
for hoteller.
Vores forcer ligger i:
Når vinduer åbnes, slukkes varmen automatisk
Kontrollér varmen på hele hotellet fra én enhed
Nem og enkel styring af alle konferencerum og
værelser osv. via hotellets digitale kalender
Forbrugsoverblik og -optimering mm.
Kontrol over gæsternes adgang
Vedvarende energikilder og overskudsstyring
EnergySystem er en multiinstallation af CleverHouse,
som gør det nemt at sammenkoble flere CleverHouse
installationer til én installation, hvilket vil sige, at alle
skolens bygninger kan styres online fra kun én enhed.

Få gavn af den
bæredygtige indsats!
Bidrag positivt til
samfundsmæssige
udfordringer!

CleverHouse er et fleksibelt system, som gør det
nemt at styre og overvåge alle de tekniske installationer i dine bygninger via app’en CleverHouse
på din smartphone og tablet eller via computerversionen.
CleverHouse gør dig ikke kun klogere på
forbruget, men giver dig også et
suverænt overblik, så du kan udnytte
energi og ressourcer korrekt.
Download app på:
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Besparelse
Skab værdi ved at være
med på den bæredytige
dagsorden!

30 %

Den årlige besparelse bruges på investeringen,
som vil være betalt i løbet af 5-6 år
Nulløsning i leasingaftalens løbetid
Mindsk dit CO2-udslip samtidigt med at spare

op til 30% på energiforbruget

DKK
250.000
200.000
150.000

175.000
DKK

100.000
50.000

Uden EnergySystem skal der 18 ha bøgeskov til at optage den udledte
mængde CO2 fra varmeforbruget. Med EnergySystem, er der kun brug for
12,6 ha bøgeskov.
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Beregning med 60% belægning
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Uden varmestyring

Simpel varmestyring
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Byd dine gæster velkommen i lobby og på værelset
Informér om vigtig information
Oplys åbningstider for receptionen
Fortæl hvad dagens menu er i restauranten
Spred budskaber og vis dagens nyheder
Fortæl om jeres handlinger til den grønne omstilling
Vis stemningsbilleder af hotellets faciliteter, byen mm.
Brugervenlig opsætning via hjemmesiden
Vises gennem et IRL-link, InfoScreen boksen eller SmartTV

Med InfoScreen kan du konfigurere både dashboards og
infoskærme.

Download app på:

Dashboard vises via et IRL-link og består at felter hvor du
kan indsætte ønskede data - alt fra billeder til forbrugsdata.
Infoskærme vises via InfoScreen-boksen eller via et SmartTV. Her kan du konfigurere og skifte automatisk mellem
flere opsætninger, f.eks. skifte mellem forbrugsdata og
dagens nyheder fra verden til stemningsbilleder.

SoftControl udvikler og leverer intelligente, tekniske installationer til både private og erhverv.
Med online styring og overvågning af alt lige fra energi, el, vand, varme, temperatur, fugt, tyverialarmer, solceller, varmepumper til ventilation kan du spare på
forbruget, men også opnå sikkerhed, komfort og overblik.
Hos SoftControl hjælper vi vores kunder til den bæredygtige omstilling ved at støtte
op om følgende af FNs Verdensmål.

Følg os på

CVR-nr. 34087245

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

salg@softcontrol.dk

www.softcontrol.dk

+45 70 25 78 50

