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Løsning nummer ét til  
førsteklasses hoteller

—
ABB Hospitality

• Individuelt tilpassede rumsen sorer
• Integreret løsning til adgangsstyring
• Komplet portefølje gennem energi-  

værdikæden
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Bygningsautomation fra ABB styret af vores 
kerneværdier
Alle ABB’s løsninger holdes op mod seks kerne-
værdier og forbedres hele tiden, indtil de opfylder 
selv de højeste krav med hensyn til teknologi, sty-
ring og gæsterne.

—
Lyse udsigter for alle

Vi bringer ener gi til bygninger og 
menneskene inden i dem - hvad enten 
det drejer sig om énfamilieboliger, 
alle slags hoteller eller innovative 
industri bygninger. For os er strøm 
mere end bare det, der kommer ud af 
ledningen. Hvorfor? Fordi det danner 
grundlag for et behageligt liv. Derfor 
forbedrer vi hele tiden alle små de  tal-
jer, leder efter den mest bruger ven-
lige løsning og bringer menne sker og 
teknologi sammen. Det er det, hele 
vores store firma handler om - vi gør 
alt for at give dig valgfrihed.

En vision om den perfekte bygning
Det, der er nøglen, er den synergi, der skabes i 
bygningen som helhed. Det starter med den 
 ener  gi, der skabes ved hjælp af vedvarende 
energi  kilder, som giver strøm til menneskene 
inden ½1for - lige fra infrastrukturen i byg-
ningerne til beboer  nes følelsesmæssige oplev-
else, fra nederste parkerings kælder til den mest 
udsøgte penthouse-suite. Kun når alting forbin-
des indbyrdes, skabes der værdier, som du kan 
opleve med alle dine sanser.



Økonomisk effektivitet 
En hotelbygning er for menneskene inden i. Det er 
den eneste måde på at måle værdien af, hvad der 
er indenfor. Udvikling fører hver dag til perfor-
mance.

Sikkerhed 
Bygningsautomationsteknologien kan ikke tage 
en pause. Med et komplet system kan driftsper-
sonalet regne med det som en helhed - og på, at 
alt fungerer sikkert.

Energieffektivitet 
Du har brug for energi til alt, hvad du ønsker at 
opnå. Derfor er det vigtigt for ABB aldrig at 
spilde energi og samtidig få mest muligt ud af 
den.

Levetid  
Fremtiden kommer altid hurtigere, end du 
tror. Det skal være nemt at opgradere tekno-
logien. Den nye passer perfekt til det, der al-
lerede er der.

Design 
Hoteller er mere end blot bygninger. De for-
midler byen og er nogle gange en vigtig del 
af skyline. Æstetikken tæller - fra den stør-
ste detalje helt ned til den mindste.

Bæredygtighed 
En sikker fremtid begynder i dag med tekno-
logier, der kombinerer alle energibesparende 
muligheder med livskvalitet.
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Værdien af pakken er større end summen af 
enkeltdelene
Hvis alle komponenter arbejder sammen, kan du 
skabe mere værdi for dine gæster. Dette giver flere 
muligheder for hotelledelsen - de kan tilbyde flere 
tjenester, såsom hurtigladestationer til elbiler. 
Systemet er desuden tidsbesparende, da kravene 
til vedligeholdelse  og risikoen for fejl er mini-

meret. Der spares omkostninger takket være en 
bred vifte af automationsmuligheder såsom lys, 
solafskærmning og klimaanlæg. Desuden er alt 
mere effektivt, da alle data kan styres og planlæg-
ges i et netværkssystem. Som følge heraf be-
mærker mange mennesker slet ikke, hvor godt alt 
fungerer - fordi det virker så nemt.

—
For hele hotellet
ABB sørger for komplet service
Eksempler på samarbejde

Den eneste måde at skabe et miljø på, hvor folk ønsker at blive, er at sikre, 
at alle teknologiske komponenter supplerer hinanden og fungerer sam-
men. Hvis omkostningerne samtidig holdes under kontrol, kan ethvert 
hotel blive en succesfuld forretning.
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Belysning
Hotellets gæster er vilde med imponerende 
lys scener. Driftspersonalet værdsætter 
virke lig det nye belysningssystems effektiv-
itet med dets intelligente tilstedeværelses-
detektor og styring af belysning.

Styring af solafskærmning         
Solafskærmningen kan justeres i 
meget små trin og giver ekstra per-
sonligt rum, da rullegardiner, vinduer 
og persienner kan styres trådløst.

Adgangskontrol
Adgangskort og transpondere sikrer 
en problemfri proces og lave organise-
rings- og vedligeholdelsesomkostninger. 
Fremtidssikker for alle udvidelser.

Elsikkerhed
Med det højeste kvalitetsniveau i alle stik 
og moduler afspejles teknisk sikkerhed 
også i udformning af forsyningsan-
lægget både indenfor og udenfor.

Multi-standard hurtigopladning
Alle elbiler genoplades på den hur-
tigst mulige måde. Derfor findes der 
en kompakt ladestation med de tre 
vigtigste standard tilslutninger.

Høj-effektiv motordrevsystem
Ventilatorer, kompressorer og pumpe-
motorer styres på en effektiv måde. 
Den intelligente frekvensomformer 
danner grundlag for energi besparelser 
og miljøvenlige kvalifikationer.

Energifordeling og beskyttelse
Pro E-tavlesystemet fås i forskellige stør-
relser, i modulære varianter, til plug-in 
montering og med størst mulig fleksi-
bilitet i alle detaljer, hvilket giver mere 
variation i energifordelingssystemer.

Energistyring 
I tilfælde af en generel strømafbrydelse 
aktiveres nødbelysningen, og de vigtigste 
bygningsfunktioner forsynes med strøm.

Lavspændingsfordeling
Kompakt, pålidelig, modulopbygget: 
Hovedfordelingssystemerne er nemme at 
installere og vedligeholde  – og alle har frem-
ragende synergi med lavspændingsudstyr.

Pålidelig forsyning af mellem-
til lav spændingseffekt
Sikker og intelligent: Fordelingsanlæg og 
transformerløsninger er perfekt tilpasset 
de lokale standarder og individuelle krav.

—
Komplet netværk
Fra kælder til tag

Med al den teknologi, der kommer fra en enkelt kilde, er overskuelighed og sikker-
hed garanteret. Alle komponenter supplerer hinanden på den bedst mulige måde, 
og sammen skaber de nye muligheder for ekstra performance til lave omkostninger.





—
S M A RT B U I LD I NG

Hvordan får du det perfekte hotel? 
Hvad menneskene i byg ningen føler 
og opnår er det vigtigste. Gæsterne 
søger flest mulige fordele og den 
bedste oplevelse, mens driftsperso-
nalet ønsker at få alt til at forløbe 
glat, og in vesto rerne fokuserer på 
indkom sten. Der er kun én vej at gå: 
I ABB befor drer vi konstant vores 
teknolo gier for øget komfort, sikker-
hed og effektivitet.
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Designet opfylder behovene 
ABB gennemtænker hver enkelt detalje - lige fra 
en logisk brugervejledning til funktionelle over-
flader - for at imponere brugerne i praksis fra 
aller første berøring. Der er ikke noget renere end 
en ren linje. Vores design stimu lerer alle sanser, 
hvilket gør dem perfekte til et hotel.

Unikhed stammer fra variationen. Designet er 
derfor ikke bestemt af en arkitektonisk stil; i ste-
det tilpasser det sig forskellige indretningsretnin-
ger - forskellige farver fra diskret til intensiv, for-
skellige overflader fra mat til blank, forskellige 
former fra rund til spids. Uanset om du har brug 
for et USB-stik eller en radio, har alle applika-
tioner en plads i en ensartet linje.

En varm velkomst
Straks hotelgæsterne åbner døren, bliver de mødt 
af et hyggeligt oplyst rum. Alle lyskilder koordi-
neres indbyrdes - hvad enten det er spotlys, indi-
rekte belysning eller dekorative væglamper - også 
hvis dagslyset styres af persienner. En varm 
velkomst i imponerende omgivelser. Detaljer som 
disse gør hele forskellen, når det kommer til kom-
fort på et hotel. Det er meget enkelt for driftsper-
sonalet at betjene og automatisere hele scener 
som denne.

Focus Open 
2009
Internationaler Designpreis 
Baden-Württemberg

—
Indbydende design
Det bedste argument for at vende tilbage
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—
Konfigurer  
dine sensorer

—
Gem sensoroplys-
ningerne, og få en 
unik design-ID

—
Sæt sensoren på 
styklisten

—
Send listen  
til din grossist

—
Design din egen individuelle  
KNX-sensor med ABB-tacteo  
konfigurator
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ABB-tacteo KNX-sensoren er et kapacitivt 
betjeningselement til intelligent bygnings-
automation på luksushoteller, kontorer, offentlige 
bygninger og privatboliger. ABB-tacteo KNX 
opfylder alle krav, som et moderne design kræver 
- det højeste niveau af kvalitet og frem for alt 
komfort: Lige fra persienner, belysning og 
opvarm ning til medier og adgang er alt nemt at 
styre. Er du arkitekt, der projekterer en bygning 

med maksimal funktionalitet og et personligt 
præg? Ønsker du et moderne hotel, der er lige så 
indivi duel, som du selv er? Design din KNX-sensor 
med ABB-tacteo-konfigurator helt, som du 
ønsker. Antallet af funktioner er variabelt og kan 
fastlægges efter dine specifikke behov og ønsker. 
Individuelt konfigureret efter behov er hver enkelt 
sensor unik i design og funktion.

—
ABB-tacteo
Det individuelle touch 

ABB-tacteo KNX-sensoren er et kapacitivt betjeningselement til intelligent 
bygningsautomation på luksushoteller, kontorer, offentlige bygninger og 
privatboliger.



—
Hvilke funktioner har du 
brug for? Foretag et valg 
med vores konfigurator.

—
Symboler for  
enhver lejlighed og 
enhver smag.

—
Send listen  
til din grossist

—
Hvilke funktioner har du 
brug for? Foretag et valg 
med vores konfigurator.
tacteo-configurator.
my.abb-livingspace.com
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Til belysning er alt, hvad du behøver, en lyskilde 
og et tryk. Men for at skabe en hyggelig atmos-
fære har du brug for forskellige lyskilder, der sam-
men skaber en bestemt stem ning - vores produk-
ter sikrer, at drift af flere lyskilder sammen med 
persienner og klimaanlæg forbliver intuitive og 
enkle, selv når der er en række rumfunktioner.

Hyggelige lyseffekter 
Den eneste måde at få et værelse til at føles som 
hjemme er at skabe en sammensætning af flere 
lyskilder. Velafbalanceret belysning fascinerer og 
inspirerer gæsterne. Desuden kan de forskellige 
lyskilder styres og automatiseres i hele scener. 
Lyset udefra er også inkorporeret her i løbet af 
dagen. Persiennerne reguleres automatisk af-
hængigt af solens stilling.

Perfekt klima
Et perfekt hotelværelse er aldrig for varmt, aldrig 
for koldt og altid fyldt med frisk luft - det stimule-
rer alle sanserne. Den usynlige teknologi ABB 
i-bus® KNX gør det muligt. Alle kan styre den med 
det samme takket være rumtemperaturregula-
toren med dets enkle design. Som et resultatet 
heraf kan du styre opvarm ning, ventilation og kli-
maanlæg med fingerspidsen og et blik på dis-
playet - enkelt og nemt.

—
Komplet komfort
Alle faktorer arbejder sammen 

Løfter komfort til nye højder. Hotelgæster er krævende. Designet er blot ét 
aspekt. Det er især vigtigt, at lys, persienner, klimaanlæg og varme arbejder 
sammen for at skabe en atmosfære, hvor gæsterne nyder hvert sekund af 
deres ophold og ser frem til at vende tilbage.
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Den øgede effektivitet kommer først og frem-
mest til udtryk ved, at alle hotellets funktioner 
sammenflettes og styres i et komplet system. 
Ventilationen forringer ikke varme kapaciteten 
her; i stedet supplerer den kapa citeten. Indendør-
sklimaet og -belysningen påvirkes af vinduer 
overvåget af sensorer. Og solens intensitet i rum-
met skaber et nyt besparelsespotentiale for 
opvarmning og belysning. Alt er forbundet.

Komfortable omkostningsbesparelser
Det er ikke altid det samme antal mennesker, der 
bor på et hotelværelse. Derfor er det vigtigt at til-
passe ressourcerne efter anvendelsen for at øge 
effektiviteten. Intelligente til stede værelses-
detektorer med direkte KNX-tilslutning justerer 
indeklimaet og belysningen. Med den omfattende 
dækning og det diskrete design bliver det en del 
af arkitekturen - næsten usynlig, men meget 
effek tiv.

Luksuriøse energibesparelser
Opvarmning, ventilation og klimaanlæg kræver 
meget energi. Heldigvis er der mange besparelser 
i systemet som helhed. Du skal blot analysere og 
drage fordel af det. ABB tilbyder en komplet 
løsning til dette, der dækker teknologien i kæl-
deren helt op til den uundværlige suite, der inde-
holder alt, hvad du behøver: lige fra frekvensom-
former, som effektivt regu lerer ventilatorer, 
kompressorer og pumpemotorer, til den væg-
monterede rumtermostat.

—
Målbar effektivitet
Alle omkostninger under kontrol 

Mere effekt med mindre energi. Den intelligente styring, som pleje r at 
forekomme umulig, kan blive til virkelighed. Takket være KNX-standarden kan 
alt, hvad der bruger energi, styres præcist, auomatiseres på en kompleks 
måde og kontrolleres konstant. Økologisk bæredygtigt med nyt besparelses-
potentiale for fremtidens hoteller.
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Sikkerhed er et konstant krav: Alle funktioner skal 
garanteres til enhver tid, så investorer og driftsper-
sonalet kan være sikre på at have en rentabel ejen-
dom uden fejl. Hotellets gæster nyder deres ophold 
og bemærker ikke den tekniske ekspertise i bag-
grunden. De er sikre på at blive efterladt i fred, selv i 
tilfælde af strømsvigt. 

Afslappet gæst
Det første indtryk på vej til hotelværelset tæller. 
Orienterings lys, som Busch-iceLight®, betyder, at 
selv lange korridorer aldrig bliver efterladt i 
mørke. Desuden tændes et sikkert og behageligt 
lys øjeblikkeligt af en bevægelsesdetektor. Nøgle-
kortet på transponderen ved siden af døren til 
værelset giver den maksimale teknologiske sik-
kerhedsstandard.

Afslappet drift
Hvis du driver et hotel, skal du være i stand til 
fuldt ud at stole på den komplekse bygnings-
teknologi hvert sekund for hver dag fremover. Du 
stoler på nødstrømsforsyningen - analyserer og 
retter fejl. Alt arbejder sammen - fra teknologien i 
det primære energiforsyningssystem til pro E 
comfort systemfordelerne på etagerne. Du er 
glad for at vide, at dine gæster til enhver tid er 
fuldt beskyttet.

—
Maksimal sikkerhed
For gæster og investeringer

Mere end en følelse. Der er intelligent teknologi bag alt, hvad der er sikkert. 
Kun et fuldt udbygget netværk skaber et miljø, der beskytter menneskene og 
værdierne. ABB i-bus® KNX bringer alt sammen. Ved at integrere alle applika-
tioner er resultatet stabilitet for alle.
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—
S M A RT B U I LD I NG

Hvor mange løsninger kan der være? 
Der er altid nye løsninger - til de 
stigende krav fra gæster og de 
stigende forventninger til overskud. 
Driftspersonalet kan regne med 
ABB til alt. Hvert enkelt produkt leve-
rer præcist, hvad der er behov for, 
både nu og i fremtiden - for hvert 
koncept, for hvert hotel.
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Fleksibel dørkommunikation 
ABB-Welcome skaber det højeste niveau af sikker-
hed og komfort og kan udvides på en række må-
der. Adgangen er også blevet forenklet med 
trans  pon  derkort til gæster og fingeraftryks-
modu ler til personalet. Derudover er der flere 
kame raer, som kan integreres for at skabe sikker-
hed. Selv de mindste hoteller anvender teknologi, 
fx på tidspunkter, hvor der ikke er personale til 
stede, videre sendes opkald til en medarbejders 
smartphone.

Før du selv træder ind i hotellet, føler du, at du er i 
gode hænder. Størrelsen af lobbyen er bragt i 
overens stemmelse med de allerhøjeste sikker-
hedskrav, med kameraer der hele tiden fanger alt 
vigtigt. Når det er mørkt, fungerer orien  te rings-
lysene - ud over at opfylde deres formål - også 
som et designelement, der byder alle velkommen.

—
Første indtryk
Lobbyen og alt før
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Konstant årvågenhed 
Sikkerhed begynder med synlighed. Busch-Watch-
dog bevæ gelsesdetektorer reagerer sensitivt og 
omgående. De sikrer, at ingen snubler rundt i 
mørket, og at ubudne gæster ikke over ses. Med et 
detekteringsområde på op til 280 ° og flere regi-
streringsniveauer har vi en passende bevægelses-
detektor til enhver opgave, uanset om de anven-
des over lange afstande, på tværs af to hjørner 
eller er til store områder.

Sikker effekt 
Selv uden for hotellet er sikker strøm og lyskilder 
afgørende. Derudover tilbyder ABB også et vand-
tæt produktsortiment med IP 44-beskyttelse. 
Disse vejrbeskyttede enheder holder sig kørende, 
selv i regn eller sne. Designet er tidløst og harmo-
nerer med mange forskellige arkitektoniske stil-
arter takket være de mange former og farver, der 
tilbydes.

Velkomstsignal 
Funktionalitet kan endda skabe følelser - med det 
bløde lys fra de effektive lysdioder. Busch-
Master Light® kombinerer mange forskellige funk-
tioner. Der er et dekorativt lys, som fås i 15 for-
skel lige farver, som viser vejen, og som også kan 
fungere som et oplyst bygningsnummer. Og der-
ud over kan det også styres som et blinkende 
alarm  lys. Det betyder, at det er vigtigt, at de blan-
der sig diskret i baggrunden - og med 9 watt lys-
dioder mærker du dem heller ikke på dine elreg-
ninger.
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Det behagelige klima, når man træder ind i hotel-
let, skaber et profitabelt forhold mellem hotellet 
og gæsten. Det er her værtens krav bliver til virke-
lighed. KNX -tekno logien styrer alle faktorer præ-
cist: Persiennerne opti merer mængden af sollys, 
lyset forbliver konstant, klima anlægget sikrer, at 
luften forbliver behagelig. Gæsten er ankommet. 
Hotellet kører effektivt.

Tydelig betjening
Receptionspersonalet kan styre alle vigtige funk-
tioner på touch-panelet - med det bedste overblik 
og klar styring af belysning, persienner, klimaan-
læg og sikkerhed. Lysscener kan også styres. 
Oplysninger, såsom temperaturværdier, fungerer 
som vejledning. Alarmer og fejlmeddelelser bety-
der, at drifts personalet kan handle på stedet.

—
Indbydende omgivelser
En varm velkomst i lobbyen



23

Trådløse omgivelser 
Her taler vi om internettet, tablets og smart-
phones. Selv i lobbyen er en komplet trådløs 
forbindelse et must. Til kraftige transmissioner af 
høj kvalitet er alt, du behøver, en inte gre ret og 
skjult løsning - det indbyggede WLAN-adgangs-
punkt. Det passer til alle udfordrende indretnings-
krav, da den kraftfulde teknologi kan indarbejdes i
forskellige switch-områder.

Omgående forbindelse
Den varme velkomst afspejles i, at teknologien 
straks er tilgængelig for gæsterne. Hvis de skal 
oplade deres smartphones hurtigt, er det vigtigt 
at have en USB-stikkontakt i lobbyen. Og de 
gæster, der lige er ankommet, vil også gerne vide, 
hvor de skal gå hen: Busch-iceLight® med relevante 
piktogrammer vil vise dem den rigtige retning. 
Hvert modul kommer i det switch-område, der an-
vendes til hotellet - et ens artet design med maksi-
mal funktionalitet.

Internet overalt 
Selv i lobbyen kan hotellet skinne ved at tilbyde en 
komplet service. Trådløs internetadgang med den 
allerbedste modtagelseskvalitet er en del af de 
komfortable lounge-møbler. Det indbyggede 
WLAN-adgangspunkt er lige så subtilt, som det er 
effektivt. SCHUKO® USB-stikkontakten til oplad-
ning er ligeledes pladsbesparende. En direkte 
forbindelse er den bedste.
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Ideel rumtemperatur 
KNX rumtemperaturstyring reducerer energifor-
bruget og øger samtidig komforten for gæsterne. 
Som følge heraf ændres behovet for opvarmning 
alt efter, hvor travlt restauranten har. Hvis du øn-
sker, at hotellet skal være energieffektivt, skal du 
blot sørge for, at det aldrig bliver for varmt - du 
sparer i gennemsnit seks pct. energi ved at sænke 
temperaturen med én grad. Den nyttige controller 
fås i forskellige serier, for eksempel i den mo derne 
minimalistiske stil i Millenium-serien.

Du kan designe den perfekte atmosfære og give 
gæsterne mulighed for at nyde hvert øjeblik. KNX 
bringer variation til bords, da lyset og persien-
nerne kan styres i grupper eller individuelt. Selv 
store lokaler har brug for ind bydende lysscener. 
Du kan skabe et ensartet lysniveau i den øn skede 
lysfarve og indstille hver lampe individuelt med 
hensyn til intensitet og farvetemperatur. Rumtem-
peraturen og luftkvaliteten reguleres afhængigt af 
antallet af gæster, hvilket skaber smukke omgivel-
ser hele tiden.

—
Nyd øjeblikket
Ekstraordinær catering
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Optimal luftkvalitet 
Det rette fugtighedsniveau og den korrekte 
mængde CO2 i restauranten øger virkelig appetit-
ten. Med en Busch-CO2 sensor® kan du både måle 
og ændre disse værdier nemt og direkte. Den 
måler luftkvalitet og fugtighed og regulerer den 
indkommende friske luft. Den tænder automatisk 
for ventilationen eller åbner vinduet, så snart den 
maksimale CO2-værdi er over skredet i lokalet.

Detaljeret belysning 
Egnede dæmpe-enheder til alle typer belysning - 
uanset om du har brug for en DALI-komponent, 
en IR-dæmper eller en trykknap i mange forskel-
lige versioner. Desuden betyder de modulære 
MDRC-dæmpere, at central styring er muligt. Og 
hver lyddiode kan selvfølgelig styres på en 
flimmer fri måde. Sammen med RGB- og RGBW- 
lamper sikrer Busch-KNX LED-dæmpere alle for-
mer for fint strukturerede belysningsdetaljer og 
-stemninger.

Klar styring 
Køkkenpersonalet har ikke meget tid og er ofte 
stresset. Det er her, touchpanelets kvalitet abso-
lut kommer til sin ret - klar og intuitiv betjening er 
virkelig det eneste rigtige. Du kan her regulere 
alle lysscener og rumklimaet med nogle få skærm-
tryk. De målte værdier vises tydeligt for at sikre 
komfort for gæsten og rentabilitet for hotellet.
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Tydelig orientering
Gæsterne sætter pris på den gode velkomst, de 
oplever gennem klare signaler. Busch-iceLight® 
væg- og loftsmoduler hjælper dem med at orint-
ere sig. Der er forskellige piktogrammer, der giver 
information i løbet af dagen og natten, og som 
viser vej. Med designerrammer til de forskellige 
kontakt elementer understreger LED-teknologi og 
højkvalitets akryl glas de moderne funktioner.

Vejen til hotelværelset er et visitkort for ethvert 
hotel. Første indtryk tæller også her: klarhed, ori-
entering, belysning, venlighed, hjælp og sikker-
hed i tilfælde af en nødsituation. Hele atmos-
færen er nyt for gæsten, så alle funktioner skal 
være selvforklarende i størst mulig grad. Derfor 
fås der forskellige applikationer, som arbejder 
diskret, men effektivt i baggrunden.

—
Diskret service
Nyttig teknologi i korridorerne
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Tydelig sikkerhed 
KNX-tilstedeværelsesdetektoren er en årvågen 
medarbej der. Den styrer altid lyset responsivt. Og 
som detektor med integreret overvåg nings funk-
tion sørger den diskret for sikkerhed - ligesom 
nødudgangsbelysningen med ekstra synlig 
piktogram belysning. Ruten er klar, som det er 
målet: Gæster og perso nale kan altid finde vej.

En venlig hilsen 
Selv inden du træder ind i sove værelset, bliver du 
mødt af perfektion i en kompakt enhed - trans-
ponderen til nøglekortet. Det klare design - for 
eksempel de lige linjer og højkvalitets rustfrit stål 
i Millenium-serien - giver indtryk af sikkerhed 
uden kompromis. Så snart du ankommer og 
indsætter kortet til rummet, bydes du velkommen 
af en hyggelig lysscene. Ultimativ komfort for 
gæsten, ekstraordinær energieffektivitet for 
opera tøren.

Kompleks adgangskontrol 
Nøglen er nu et kort, der ikke blot gør opholdet 
mærkbart nemmere for gæsterne, men også giver 
fordele til drifts personalet: KNX og muligheden 
for central styring skaber gennemsigtighed og 
sikkerhed. Dette reducerer organi serings- og ved-
ligeholdelsesomkostningerne. Du kan få et over-
blik over alt fra en central placering, hvilket bety-
der, at rumbelægningsprocessen kan forløbe glat. 
Hele systemet er fremtidssikret for alle konver-
teringer og udvidelser.
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Smart energifordeling
Rummets gruppefordeling: Alt har en plads i den 
nye Mistral 65-serie, lige fra automatsikringer, 
fejlstrøms afbrydere og overspændingsbeskyt-
telse til betjeningspaneler og medie-enheder. Det 
er en harmonisk sammensætning af teknologi og 
design, klart og behageligt helt ned til mindste 
detalje - kort sagt, ligetil og fleksibelt.

Den intelligente bygningsstyring viser også sine 
muligheder lokalt i hvert hotelværelse. ABB Room 
Master automatiserer ventilatoranlægget, belys-
ningen og solafskærmningen på værelserne samt 
tænder/slukker stikkontakterne. Derud over styrer 
den andre komfort- og sikkerhedsfunktioner.

—
Fuldt udstyret
Den nye standard for standardværelset
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En venlig velkomst 
Perfektion begynder ved døren til værelset med 
låsekortet. Hvis du indsætter kortet her, tændes 
der automatisk en lys scene. Temperaturen regu-
leres straks. Den integrerede automatik viser 
rengøringspersonalet, hvorvidt gæsten ikke øn-
sker at blive forstyrret eller ønsker at få værelset 
rengjort. Værelset selv byder “velkommen”!

Kompakt multimedie-teknologi 
Hotellets gæster kan høre deres egen musik-
smag. Lyden kommer direkte fra væggen uden ka-
belføring. Det er muligt at tilslutte en smart-
phone via både Bluetooth og WLAN. Hele 
teknologien er derfor indeholdt i et pladsbe-
sparende koncept og passer altid ind i indretnin-
gen - ideel til pladsen ved siden af sengen eller på 
badeværelset. Lyd bidrager til komfort.

Ideelt indeklima 
Luften i lokalet er lige så vigtig som udstyret. 
Som menneske registrerer vi mere end blot tem-
peraturen. Med rumtem pe ra tur regulatoren for 
ventilatoren kan du finjustere alt. Du kan justere 
ventilatorhastigheden hurtigt og præcist til det 
indeklima, der foretrækkes af gæsten ved et tryk 
på en knap på displayet. ABB i-bus® KNX arbejder 
diskret og fejlfrit.
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—
Første klasse
Den moderne premium-suite

Diskret installation
Alle vigtige komponenter er placeret i en tavle, 
herunder automatsikringer, fejlstrømsafbrydere, 
overspæn dingsbeskyttelse, betjenings- og me-
die-enheder. Alle dele kan integreres hurtigt og 
flek sibelt, og systemet kan udvides til enhver tid. 
Teknologien er lige så omfattende, som den er 
diskret, da de indbyggede løsninger tilpasser sig 
indretningens arkitektur. Resultatet er sand har-
moni mellem teknologi og design.

Det større billede: Med den store Busch-Comfort-
Touch® på væggen har du maksimal kontrol over 
alle funktioner. Dæmp belysningen, reguler rum-
temperaturen og solafskærmningen, skift hele 
lysscener med en fingerberøring, læs dine 
e-mails, kald trafik- eller vejrinformation direkte 
frem, og som en selvfølge udvælg din valgte mu-
sik på radioen og juster lyden. Det højeste niveau 
af funktionalitet indeholdt i et elegant design.
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Kreativ frihed 
Hvis du tilbyder en dyr suite, skal de tekniske 
funktioner være af allerhøjeste klasse, både til 
fritids- og forretningsrej ser. Med dette forstås 
ubegrænset info tainment og underholdning i 
loungen, soveområdet og endda badeværelset 
samt hurtig internet med den bedst mulige mod-
tagelse i alle områder. Der er en løsning på alt 
med ABB - systematisk designet til enhver arki-
tektonisk stil.

Fuldt tilsluttet
I premium-sektoren skal det, der tilbydes, være af 
højeste klasse. Der kan ikke mangle noget, som 
gæsterne ønsker at anvende. De forventer en 
USB-ladestation ved stikkontakten. Hvis de øn-
sker at afspille en film fra deres pc på et stort tv, 
skal de to enheder være forbundet i løbet af få 
sekun der. Enkle indbyggede løsninger er 
tilgænge lige for at imødekomme gæsternes be-
hov for underholdning: Bluetooth-modtagere, 
dock ing  stationer til smartphones, internet-
radioer og FM-radioer.

Modulær variation
Busch-priOn® højkvalitets rotationsstyringsele-
ment gør det nemt at afprøve enhver funktion: 
lysscener, timere, persienner eller opvarmning. 
Busch-priOn® er modulært og er ikke rammebun-
det. Rockers kan tildeles forskellige funktioner.
Et ikonisk design i fire højkvalitetsvarianter: 
glashvid, glassort, hvid højglansplast og rustfrit 
stål med anti-fingeraftryksbelæg ning.
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Pålidelig mellem- og lavspændingsfordeling 
Sikkerhed via intelligens og erfaring: Fordelings- 
og transformerløsningerne fungerer perfekt sam-
men, kan an vendes på steder med  begrænset 
plads og kan tilpasses lokale standarder samt 
kundernes individuelle ønsker. Du kan vælge mel-
lem luft- eller gasisolerede celler samt gas- eller 
vakuum afbrydere, og du kan anvende et spæn-
dings område på mellem 1 og 40 kV og det nomi-
nelle strømområde for alle mulige tekniske kom-
binationer. ANSI- og IEC-kravene er selvfølgelig 
opfyldt. 

Hurtigopladning til mange standarder 
Alle elbiler genoplades hurtigst muligt med Terra 
53 CJG, ladestationen for alle elbiler, der anvender 
standarderne CHAdeMO, CCS og type 2 AC. Det 
betyder, at det er nemt for alle gæster at genop-
lade biler på hotellets parkeringsareal. Takket 
være de tilsluttede tjenester kan ladestationerne 
uden problemer tilsluttes forskellige software- 
systemer, som fx backoffice, beta lingsplatforme 
eller energistyringsløsninger. Energi med service.

—
Et stabilt fundament
Fra energifordeling til anvendelse
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Effektivt samarbejde
Hvis alle applikationer og enheder er konstrueret 
til hinanden og sam arbejder indbyrdes, så kan 
tek nologien opnå maksimal effekti vitet, pålide-
lighed, sikkerhed og omkostningseffektivitet.

Effektive elmotorer 
Ventilatorer, kompressorer og pumpemotorer til 
opvarmning, ventilation og klimaanlæg kræver 
omfattende styring. Den intelligente frekvensom-
former danner grundlag for energi besparelser og 
miljøvenlige fordele. God luftkvalitet er yderst 
vigtigt, når det kommer til kravene til komfort på 
et hotel. Nu kan styresystemet reducere energi-
forbruget betydeligt uden tab af komfort. Selv 
her er det hele et spørgsmål om styringen.

Sikkerhed i løbet af få sekunder 
Nødbelysning og strømforsyningssystemer skal 
til enhver tid kunne reagere omgående. I tilfælde 
af en generel strømafbry delse aktiveres nødbe-
lysningen pålideligt, og nøglebygningsfunktion-
erne forsynes med strøm. Derfor leverer viaFlex 
central batterisystemet høje reserver. Så snart 
strømmen falder ud, sik rer Twister® S1, en batter-
idrevet motorgenerator, forsyningen til alle vig-
tige bygningsfunktioner inden for få sekunder.



—
I NTELLI G ENTE BYG N I NG ER

Modulær og komplet. ABB har en 
bred vifte af løsninger til at øge 
effektivite ten i alle værelser og give 
flere muligheder for alle, der bor og 
arbejder i dem. Alle teknologiske 
komponenter er med i et netværk og 
kan uden pro blemer udvides. Dette 
resulterer i øget komfort for gæsterne 
og opera tørerne - åbner nyt poten-
tiale for at tilføre værdi til investoren. 
Alle vinder.
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Variabel solafskærmning
Gæsten kan anvende en elegant rocker til trinvist at justere 
persiennerne. Bag dette findes ABB Room Master, som an-
vender alle funktionerne i rummet så effektivt som muligt. 
At spare på driftsomkostninger har aldrig været så nemt.

Alsidig belysning
Nutidens dæmpe-enheder kan gøre mere. Takket være KNX- 
og LED-teknologien med RGB- og RGBW-moduler kan du 
endda regulere lyse farver og hele scener. Uanset om det er 
direkte lys eller indirekte baggrundsbelysning fra gulv, loft 
og vægge, kommer det hyggelige lys nu med et nyt niveau af 
frihed.

Tydelig betjening
Den klassiske drejeknap er det sikreste driftskoncept for 
gæster. Takket være forbindelsen til ABB i-bus® KNX kan du 
styre opvarmning og klimaanlæg digitalt og energieffektivt, 
så det kombineres fuldt ud sammen med de klassiske 
“analoge” switch-områder.

Konstant beskyttelse
Sikkerhed er påkrævet på stedet. Med den decentrale
FI-SCHUKOMAT fejlstrømsafbryder har hotellet en ekstra 
beskyttelsesfunktion direkte i soveværelserne. Den er lige 
så flad som enhver anden stikkontakt og afbryder strøm-
men pålideligt og lynhurtigt i tilfælde af fare.

—
Imponerende produkter
Med utallige muligheder

Hos ABB har hver komponent fra starten en funktion - at arbejde sammen 
med alle de øvrige komponenter. Derudover betyder fleksibel automatisering, 
at du sparer omkostninger. Fejl opdages på forhånd, da alle data kan styres, 
kontrolleres og planlægges i et netværk.
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Klar panorama
Alle funktioner ved første blik: Busch-ComfortTouch® er en 
perfekt balance mellem form og funktion. Reguler belysning, 
stuetemperatur og solskærmning, læs e-mails, få adgang til 
online informationstjenester, og lyt til radioen. Touchpane-
let fungerer altid i høj kvalitet.

Universel energifordeling
Hovedfordelersystemerne arbejder i perfekt synergi med de 
decentrale fordelere for alt ABB lavspændingsudstyr: Alle 
komponenter er kompakte og pålidelige, og takket være det 
modulære design er de fleksible, enkle og vedligeholdelses-
frie.

Sikker nødbelysning
Smukt og sikkert: Det rammeløse piktogrampanel for Pri-
mora nødudgangsbelysning signalerer flugtruterne på en 
tydeig og elegant måde. Den vandalist-sikre og vandtætte 
Aqualux 25 sikkerhedslampe er et ideelt design for udendørs 
anvendelse.

Effektiv energitilførsel
Koblings- og transformerløsninger kan tilpasses lokale 
stan darder. Kundekrav - selv de utroligt specifikke - er op-
fyldt, uanset om de refererer til lokalerne, høje miljøstand-
arder eller andre grundlæggende forhold.
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—
Perfekte argumenter
Nutidens succesfulde hoteller

Arkitektur er mere end blot fire vægge. Nye 
luksus hoteller går ud over, hvad der er tænkeligt. 
Og samtidig øges kravene fra hotellets gæster - 
både forretningsrejsende og turister. I dag han-
dler det ikke kun om at have et behageligt sted at 
sove, det handler om opholdet som en oplevelse.
Tek nologien i værelserne danner grundlaget, og 
applikationerne og styringsenhederne er en fasci-
nerende del af arkitekturen. Du har alt ved 
hånden.
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—
01 Yas Hotel, Abu Dhabi 
Stedet, hvor det 5-stjer-
nede hotel på Yas Island 
i Abu Dhabi ligger, er på 
tværs af Formel 1-sporet 
og strækker sig delvist 
ud over vandet. Et buet 
selvbærende tag på 
16.000 m² spænder 
over bygningen og kan 
lyse op i forskellige 
farver. Det 85.000 m² 
store hotel rummer 499 
værelser og otte re stau-
ranter. Teknologien, 
der får alt til at køre 
glat, kommer fra ABB.

—
02 Hyatt Capital Gate, 
Abu Dhabi 
Ikke alene er dette det 
eneste skæve hotel i 
verden - hældnings-
vinklen på 18 grader er 
større end det skæve 
tårn i Pisa. Bygningen 
med 35 etager og en 
total højde på 160 meter 
forbliver dog helt stabil. 
Denne udgave af arkitek-
tonisk teknik fremgår 
af Guinness Book of 
Records som verdens 
mest skæve menne-
skeskabte tårn. ABB 
er perfekt partner for 
teknologien på hotellet.

—
03 Çırağan Palace  
Kempinski, Istanbul 
Bygget som et palads for 
Sultan Abdülaziz i 1857 
oplevede den storslåede 
bygning den begiven-
hedsrige historie af 
en politisk magtkamp, 
hvor kun de ydre vægge 
forblev stående. Inden 
for disse vægge blev det 
5-stjernede Palads hotel 
fuldstændig genudviklet 
- en velkommen blanding 
af Orienten og Vesten 
med tradition og nutid.

—
04 Hotel Silken Puerta 
América, Madrid 
Værelserne på dette 
5-stjernede hotel viser 
en endeløs grad af 
frihed. Det er et arbejde, 
der gør sig fri af tradi-
tionelle arkitektoniske 
modeller ved at anvende 
forskellige farver, 
materialer og former. 
Her viftes gæsterne 
væk til et eventyrligt 
sted, et sted ud over det 
sædvanlige. Teknolo-
gien er lige så kreativ, 
som den er fejlfri.

—
02 

—
04

—
03

—
01

Maksimal performance og effektivitet 

At tilbyde mere med mindre energi virker som et 
paradoks, men takket være ABB i-bus® KNX er det 
hele tiden muligt. At styre rumklimaet intelligent 
og i overensstemmelse med kravene er naturligvis 
både mere økonomisk og mere komfor tabelt. 
Både gæsterne og driftsopersonalet sætter pris 
på dette, da netværkssystemet giver gennemsig-
tighed med hensyn til alle dele af teknologien 
som en helhed. Hvis der opstår fejl engang imel-
lem, kan de hurtigt afhjælpes. Dette resulterer i 
de bedste balancetal for operatører og investorer.


