מערכת ניהול חדרי אירוח
פתרונות חכמים למלונות חדשים וישנים

Building Smart Systems

שידרוג חדרי מלון קיימים
בזכות התקשורת האלחוטית עם חיישנים
ומפעילים ,ההתאמה לחדר מלון קיים יכולה
להתבצע בתוך זמן קצר .ניתן לחבר פנלם
ופנלים בכל מקום בלי הצורך בהעברת כבלים.
הפנלים במעגל מותקנים ישירות לתוך ארונות
החשמל או התאורה .היתרון (עלות והתקנה)
הוא כי נורות  LEDהן בעלות אפשרות עמעום,
כך שאפשר למקם אותן בגוף התאורה הראשי
או במנורות הצד .גלאי תנועה אלחוטיים וחלונות
מרחיבים עוד יותר את אפשרויות המערכת.

עיצוב

•מגוון רחב של צבעים ומסגרות
בהתאמה לעיצוב הפנים.
•פנל השליטה יכולים להיות
מותקנים בכל מקום ,אפילו
בהדבקה על זכוכית

נוחות

•"כיבוי כללי"  -כאשר עוזבים
את החדר או הולכים לישון יש
אפשרות ללחוץ על כפתור
אחד בכדי לכבות את כל
האורות בחדר.
•עמעום ,כוונון בהירות לפי
הצורך והגדרות תאורה (שינה,
השכמה ,עבודה)
•מוסיקה ורדיו עם מתג לארה -
חלוקת מוסיקה  /אמבטיה
•היכולת לשלוט ולהעביר
מוסיקה מהטלפון החכם

בטחון

•חיישן תפוסה מזהה נוכחות של
אנשים בתוך החדר
•גלאי עשן – לגילוי שריפה או
עישון סיגריות
•פעמון דלת

חיסכון

•הגבלת הטמפרטורות :מינימום עבור
קירור ומקסימום לחימום ,פתיחת
החלון משהה את פעולת מיזוג האויר
•עמעום ויחידת כיבוי מרכזית ,חיישן
תפוסה
•נורות  LED - 30%חיסכון ,בתוספת
עמעום נורה מובנה ( 2באחד)

גמישות

•קיימת אפשרות לשנות את מיקום
הפנלים ,גם לאחר מועד ההתקנה:
ליד המיטה ,מאחורי הדלת ועוד
•האפשרות לשנות או להגדיל את
המערכת בהתאם לצורך

פתרונות אלחוטיים

שליטה
•פנלים סטנדרטיים
•מסגרות עשויות חומרים טבעיים (עץ ,זכוכית ,מתכת ,אבן)
•מסך מגע
•הפעלה דרך הטלפון החכם ( eLANעבור כל חדר)
אודיו  /וידאו
•נגן מוסיקה ורדיו עם אינטרקום (כבל  LANאו )Wi-Fi
•הפעלת הטלוויזיה באמצעות האפליקציה
(יש להשתמש ב)eLAN IR-
•בקרת מכשירים באמצעות טלוויזיה (עם )RF eLAN
אחר
•שינוי פנלם במקום

חדרי מלון חדשים
במלון חדש ,מערכת חכמה היא לא סטנדרט
אלא היא הכרח .כל פרט תורם לדירוג הכללי
של שביעות הרצון של הלקוחות והאלמנט
הראשון שבו האורח בא במגע הוא קורא כרטיס
לכניסה לחדר בעיצוב דקורטיבי מזכוכית.
הקוראים מגיעים בעיצוב אלגנטי בשחור או
בלבן .בכדי להגדיר את האווירה הרצויה בחדר,
האורח עובד עם מסך מגע נח עם ממשק
משתמש אינטואיטיבי לשליטה בטמפרטורה,
בתאורה ,בהצללה או בהגדרת המוזיקה.

עיצוב

•מגוון רחב של צבעים ומסגרות
•סוגי זכוכית שונים של פנלים
לשליטה במגוון צבעים
•עיצוב אישי  -אייקון ,לוגו וכו'
•מסך מגע עם הגדרה אישית
ליד המיטה

נוחות

•כיבוי כללי  -כאשר עוזבים
את החדר או הולכים לישון יש
אפשרות ללחוץ על כפתור אחד
בכדי לכבות את כל האורות
בחדר.
•עמעום ,כוונון בהירות לפי הצורך
והגדרות תאורה (שינה ,השכמה,
עבודה)
•מוסיקה ורדיו  -חלוקת מוסיקה
בחדר/באמבטיה
•היכולת לשלוט ולהעביר מוסיקה
מהטלפון החכם
•התראות :נא לא להפריע ,נא לא
לנקות ,כביסה

בטחון

•חיישן תפוסה מזהה נוכחות של
אנשים בתוך החדר
•סינכרון עם מערכת הכניסה
לחדרים
•פעמון דלת

חיסכון

•הגבלת הטמפרטורות :מינימום עבור
קירור ומקסימום לחימום ,פתיחת
החלון משהה את פעולת מיזוג האויר
•עמעום ויחידת כיבוי מרכזית ,חיישן
תפוסה
•נורות  LED - 30%חיסכון ,בתוספת
עמעום נורה מובנה ( 2באחד)

גמישות

•אפשרות לשנות את פונקציות
הפנלם
•שליטה ובקרה מהקבלה

פתרונות אלחוטיים

שליטה
•פנלים סטנדרטיים
•מסגרות עשויות חומרים טבעיים (עץ ,זכוכית ,מתכת ,אבן)
•פנל זכוכית
•מסך מגע
•הפעלה דרך הטלפון החכם ( eLANעבור כל חדר)
אודיו  /וידאו
•נגן מוסיקה ורדיו עם אינטרקום (כבל  LANאו )Wi-Fi
•הפעלת הטלוויזיה באמצעות האפליקציה
(יש להשתמש ב)eLAN IR-
•בקרת מכשירים באמצעות טלוויזיה (עם )RF eLAN
שילוב
•( GRMSנא לא להפריע ,נא לא לנקות ,כביסה)
•חיבור עם ( BMSמערכת ניהול בניין)
•חיבור ל( PMS -מערכת ניהול נכסים)
•חיבור עם מערכות נעילת הדלת
אחר
•ניווט לאורחי המלון

שידרוג חדרי מלון קיימים
מדובר בשליטה אוטומטית בתאורה ,אשר נשלטת בשילוב חיישנים
(תנועה/דלת) ומתגים .ההפעלה היא אוטומטית או באמצעות פנל
אלחוטי ,שהוא בעל פונקציות בסיסיות של הדלקה וכיבוי.
בנוסף ,יש פונקציה נוספת של כיבוי כללי ,אשר בלחיצה אחת מכבה
את כל האורות בחדר .המתג הכללי יכול לשלוט גם בתאורה הראשית
בחדר ,במנורה בפינת החדר ,בוילונות ,בתריסים או יכול להשבית את
כל השקעים הנבחרים .שילוב זה של גלאי ומתג הוא חיסכון אדיר
בחשמל לבעלי המלון ומספק נוחות ללקוחות.

גלאי דלת/חלון

שילוב של גלאי דלת/חלון ומתג כיבוי כללי
מווסתים את החום בחדרים באופן אוטומטי.

RGB

ווסת מיזוג אויר

שילוב של ווסת חום ומתג משמשים כבקרת
טמפרטורה בחדר .הווסת יכול לשנות את
מצבי הטמפרטורה הסטנדרטיים של חום
וקור ויש לו שלושה שלבים מצבי מהירות -
נמוך ,בינוני וגבוה.

נורת  LEDאלחוטית

עמעום אורות הוא אחד המאפיינים
הבסיסיים של בית חכם .האור המעומעם
לא רק הופך את האווירה לנעימה ,אלא גם
חוסך בחשמל Domon .מציעה מגוון נורות
בעיצובים שונים (מרובעת ,פלאש ,מסילות
 ,DINשקעים) עבור כל סוגי התאורה כולל
נורות ה LED-הפופולריות.

מתג  4לחצנים

בזכות הבסיס הישר של המתג האלחוטי
ניתן להניח אותו על שידה ליד המיטה ,על
הקיר או על קיר זכוכית .למתג אלחוטי
יש פונקצית כיבוי כללי .כאשר לוחצים
על הכפתור הוא מכבה את כל האורות
והמאווררים בחדר וסוגר את הוילונות או
התריסים.

שידרוג מערכת אלחוטית

בקרת מאווררים

הפעלה אלחוטית של פנל המאווררים.
הבקר יכול להחליף בין שלוש מהירויות
וחימום/קירור .עובד ביחד עם ווסת החום.

פעמון דלת

פעמון אלחוטי למיקום גמיש ליד דלת
הכניסה לחדר .לפעמון או חיישן לחץ בתוך
החדר.

קורא כרטיס

לאחר הכנסת כרטיס הכניסה לחדר לתוך
הקורא ,ידליק הכרטיס באופן אוטומטי את
האורות ומיזוג האויר בחדר .לאחר עזיבת
האורח את החדר וסגירת הדלת ,חיישן
הדלת יישלח הוראה של השהיית כיבוי
וייכבה את האורות לאחר זמן קצוב.
.

חיישן תנועה

שילוב של גלאי תפוסה ומתג
מרכזי יוצרים בקרת תאורה
אוטומטית.

מוזיקה

מערכת לארה היא אפשרות האזנה
למוזיקה בחדר עצמו או בחדר
האמבטיה .רדיו אינטרנטי ,נגן מדיה
עם אפשרות לחיבור לטלפון הנייד
והאזנה למוזיקה של האורח עצמו
או מוזיקה מרכזית המסופקת על-ידי
המלון.

סקירת מוצרים אלחוטיים
פנלים
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שלט רחוק

•מתח 2 :סוללות AAA
•עד  40יחידות
•חיישן טמפרטורה פנימי
•אפשרויות לשליטה מערכתית
•סטטוס ויזואלי
•תצוגת  OLEDצבעונית

מסך RF

•מתחV AC 100-230 :
לV D 12-

•עד  40יחידות ו 30-פנלם
•חדר מרכזי עם שליטה אוטומטית
•תצוגה צבעונית במסך LCD "3.5

פעמון דלת

•מתח :סוללת V CR 2032 3
• 2ערוצים
•חיווי LED
•מיקרו-מתג

מתג קיר

•מתח :סוללת V CR 2032 3
• 2ערוצים 4/ערוצים
•פנל חיווי LED
•מיקרו-מתג

מפסקים ומעמעמים

יחידת מתג

•מתחV AC/50-60 Hz 110-230 :

•זרם6X8 A :
•הגדרת זמן ( 2שניות עד  60דקות)
•בקר  32ערוצים
•מסוף לבקרה ממתגים קיימים

יחידת מתג

•זרם16A :
•הגדרת זמן ( 2שניות עד  60דקות)
•בקר  32ערוצים
•מסוף לבקרה ממתגים קיימים

בקר

•זרם16A :
•פונקציות ייחודיות לכיבוי כללי והסרת
חסימה עם חיישן דלת וחיישן אינפרא
אדום פאסיבי
•עובד עם  32ערוצי פנלם
•מסוף לבקרה ממתגים קיימים

עמעם אוניברסלי

•סוגי עומסR, L, C, LED, ESL :
•שליטה ממתג חיצוני
•אפשרויות שליטה מערכתית בתאורה
•אפשרויות לקביעת תאורה מינימלית
•הגנה מחום יתר
•שליטה על  32ערוצים

הפצת אודיו

רמקולי קיר
על הקיר

•מידות 270X183X37 :מ"מ
•הספק מירביW 15 :
•התנגדותΩ 8 :
•צבע :לבן
•מסוף לבקרה ממתגים קיימים

רמקולי תיקרה
לתיקרה צפה

•מידות 127 :מ"מ
•הספק מירביW 30 :
•התנגדותΩ 8 :
•צבע :לבן

רמקולים

רמקולים בתוך מסגרת
•מידות 50.8 :מ"מ
•הספק מירביW 10 :
•התנגדותΩ 32 :
•עיצובLOGUS90 :

נגן מוזיקה
•ניגון מוזיקה ממקור אינטרנטי או ממקור חיצוני
•אמפליפייר דיגיטלי פנימי 2X10 W
•הספק אטרנט ,עיצוב של LOGUS90

סקירת מוצרים אלחוטיים
פנל מיזוג אויר

בקר טמפרטורה

•מתג לבחירת חימום/קירור
•אפשרויות בחירה קבועות מראש עם
בקר המאווררים
•זרם 2 :סוללות AAA
•טווח טמפרטורות0-55OC :
•תיכנות שבועי
•חיישן מובנה
•עיצובLOGUS90 :
(זכוכית ,מתכת ,עץ או אבן)

בקר מאווררים

• 3מהירויות
•מתג לבחירת חימום/קירור
•כיבוי או הדלקה כלליים בשילוב עם
חיישן דלת/חלון
•מתחV AC/50-60 Hz 110-230 :
•זרם16A :
•אפשרות לחיבור אנטנה חיצונית

יחידת וילונות

נורות LED

הפעלת וילונות

נורות  LEDעם עימעום

•זרם2X8 A :
• 32ערוצי פנלם
•גלאים

•מתחV AC 50/60 Hz 220-240 :
•לומינוס806LM :
•טמפרטורת צבע2,700K :
•ויסות בהירות0-100% :
•מתאים לבית מנורהE27 :
•זמן שימוש 25,000 :שעות

בקר

•בקרת טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי
•עובד בשילוב עם חיישן דלת/חלון
•טווח טמפרוטורות15-35OC :
•זרם16A :
•שקע חיצוני לחיישן טמפרטורה

נורות  LEDאלחוטיות

•מתחV AC/50-60 Hz 110-230 :
•לומינוס 550 :או LM 675
•ויסות בהירות0-100% :
•מתאים לבית מנורהE27 :
•זמן שימוש 30,000 :שעות

גלאים

גלאי דלת/חלון

•מתח 2 :סוללות V CR2032 3
•גלאי דלת/חלון פתוחים
•חיווי סוללה
•עמוד 8
•דוגמה  1לשימוש:
•שירטוט חיבורים
•שילוב של פנלם קיימים עם הפעלה אלחוטית
•שליטה במערכות איוורור עם מהירות קבועה למאווררים

גלאי תנועה

•מתח :סוללת AAA
•זוית גילוי120O :
•מרחק גילוי 12 :מטרים

גלאי עשן

•מתח 2 :סוללות AAA
•גילוי דרך פיזור אור אופטי
•בדיקה עצמית

קופסת  RFחכמה לwi-fi-

•מתח וזרםV DC/200 10-27 :
mA SELV
•עד  40יחידות
•חיבור  wi-fiאו כבל LAN
•ניהול חשבונות/גיבוי פרויקטים
בממשק אינטרנטי
•ניתוב/שיחזור פעולות
•חיבור ל iOS-ואנדרואיד

תרחיש שימוש 1
שרטוט חיבורים
•שילוב של פנלים קיימים עם מפעילים אלחוטיים
•שליטה במערכת מיזוג אויר מקומית עם מאוורר במהירות אחת
קו מתח

עמעם אוניברסלי

נורה קלאסית

חיישן תנועה

מתג רגיל

יחידת בקר

חיישן חלון

נורה קלאסית

לוח שקעים ליד המיטה

שידרוג אלחוטי

פעמון דלת

קורא כרטיס

ממיר כרטיס

גלאי תנועה

מתג רגיל

בקר

חיישן דלת

מתג  4לחצנים
M

מאוורר (מהירות אחת)
מתג הפעלה
טרמוסטט

תאורה למראה

שסתום לרדיאטור
נורה קלאסית

מאוורר

רדיאטור

תרחיש שימוש 2
שרטוט חיבורים
•כל המוצרים אלחוטיים

מאוורר ( 3מהירויות)

M

חיישן חלון
עמעם אלחוטי
נורת LED

לוח שקעים ליד המיטה

שידרוג אלחוטי
בקר
הפעלה בחדר האמבטיה אוורור ומיזוג
פעמון
פחת ראשי

מתג ראשי

קורא כרטיס

פעמון דלת

גלאי תנועה

גלאי תנועה

מתג  4לחצנים
חיישן דלת

תרמוסטט

יציאה 4/6

תאורת מראה

יציאה 5/6

יציאה 6/6

מאוורר
נורת LED

הפעלת עימעום

שידרוג אלחוטי
חבילה בסיסית

מתג אלחוטי

גלאי תנועה

גלאי דלת

יחידת בקרה ראשית

חבילה בינונית

מתג אלחוטי

יחידת מיזוג ואוורור

גלאי תנועה

גלאי חלון

גלאי דלת

תרמוסטט דיגיטלי

יחידת בקרה ראשית

שידרוג אלחוטי
חבילה מלאה
תאורה  -שליטה אוטומטית

מתג אלחוטי

גלאי דלת

גלאי תנועה

יחידת בקרה ראשית

מיזוג אויר  -ויסות

יחידת מיזוג ואוורור

תרמוסטט דיגיטלי

גלאי חלון

איפיונים נוספים

מתג אלחוטי

בקר וילונות

בקר LED

תוספות מומלצות לחבילה

לנוחות מירבית ,מה שמגביר את שם ורמת המלון
שליטה מסמארטפון  /שליטת אודיו

מערכת אודיו

קופסת  RFחכמה

בקר עמעם

חדרי מלון חדשים
הפתרונות של  Domonלניהול חדרי מלון נועדו ליצור סביבה
המאפשרת לאורחים להרגיש כאילו הם בבית .האורחים נכנסים לחדר
המלון עם טמפרטורה נעימה והפנלים נוחים וקלים לשליטה וליצירת
האוירה המתאימה להם אישית.

מסך מגע רב שימושי

מסך מגע " 3.5להגדרה מלאה בעיצוב מסגרות שונות
מאפשר שליטה על כל מערכות האירוח של Domon
כולל מולטימדיה .לאורח יש את האפשרות להגדיר
לעצמו בהתאמה אישית את השליטה באורות ,וילונות,
מיזוג האויר ,אודיו ,וידאו וטלוויזיה.

לוח שליטה מזכוכית ליד המיטה

לחצנים חשובים לתאורה ,טלוויזיה ,מתג הורים ושקעים נבחרים.

מסך מתגים מזכוכית

מסך מגע יוקרתי מזכוכית בגודל של " 3.5להגדרה
מלאה בעיצוב מסגרות שונות מאפשר שליטה על
כל מערכות האירוח של  Domonכולל מולטימדיה.
לאורח יש את האפשרות להגדיר לעצמו בהתאמה
אישית את השליטה באורות ,וילונות ,מיזוג האויר ,אודיו,
וידאו וטלוויזיה.

פתרונות המערכת

קורא כרטיסים מזכוכית

קורא הכרטיסים מעוצב לכניסה לחדר ,מפעיל באופן
מיידי את סימני החיווי :נא לא להפריע או נא לנקות ואת
מספר החדר.

קורא כרטיסים חכם מזכוכית

קורא ומזהה כרטיסים ,המונע זיוף כרטיסים
ושהיית אנשים לא רצויים בחדר.

נגן מוזיקה

אפשרות להוספה של אלפי תחנות רדיו
אינטרנטיות מכל העולם .אמפליפייר משדר את
המוזיקה לרמקולים בתיקרה ובקירות.

תרמוסטט

מסך מגע זכוכית לתיכנות קל ונוח של
מיזוג האויר בחדר .שליטה בעוצמת
האיוורור עם תצוגה עכשיווית של
הטמפרטורה בחדר.

מתגי קיר

לשליטה באוירה (תאורה,
מוזיקה והצללה) .ישנה
אפשרות נוספת להתשמש
במתגים אלחוטיים שטוחים.

סקירת מוצרי המערכת
מתגי זכוכית

תרמוסטט

לוח שליטה ליד המיטה

ווסת טמפרטורה מזכוכית
לתיכנות פשוט ונח ,בחירת
עוצמת מאווררים ,תצוגה ברורה
עם טמפרטורה עכשיווית .חיבור
.BUS

כפתורים חשובים להדלקה וכיבוי התאורה ,טלוויזיה,
כיבוי כללי וניתוק שקעים נבחרים בלבד ,כאשר
שקעים אחרים נשארים עם זרם חשמלי.

פנל שליטה רחב

מסך מגע יוקרתי מזכוכית עם
אפשרויות שליטה בשלוש גרסאות
עם ארבעה ,שישה או שמונה
כפתורים בו זמנית .מגיע בצבעי
שחור ולבן .למתגים יש חיישן
תאורה ואפשרויות בחירה של
סימנים.

פנל שליטה מרובע

פנלי מגע הניתנים להתאמה עבור
בקרת תאורה וטכנולוגיות אחרות
לשימושים שונים .לדוגמה :קריאת
ספרים ,מנוחה ,צפייה בטלוויזיה או
כיבוי מרכזי..

מתגים סטנדרטיים (פלסטיק)

לוח שליטה ליד המיטה
•עיצוב תצורה בהתאמה אישית

תרמוסטט דיגיטלי

•מודד ומווסת את החום בחדר
•עד  20מטרים מהBUS-
•מעוצב

מתג לחיץ לקיר

גלאים

גלאי דלת/חלון

•מתח 2 :סוללות V CR2032 3
•גלאי דלת/חלון פתוחים
•חיווי סוללה

•מתג  4לחצנים מעוצב
•חיישן טמפרטורה מובנה
•נורת חיווי  LEDבשני צבעים
•עד  25מטרים מהBUS-

מתג לחיץ לקיר

•מתג  4לחצנים מעוצב
•חיישן טמפרטורה מובנה
•נורת חיווי  LEDבשני
צבעים
•עד  25מטרים מהBUS-

אודיו/וידאו

גלאי תנועה

•מתח :סוללת AAA
•זוית גילוי120O :
•מרחק גילוי 12 :מטרים

גלאי עשן

•מתח 2 :סוללות AAA
•גילוי דרך פיזור אור אופטי
•בדיקה עצמית

נגן מוזיקה

•ניגון מוזיקה מתחנות רדיו אינטרנטיות ,שרת או
מקור חיצוני
•מגיע עם אמפליפייר דיגיטלי פנימי של 2X10W

סקירת מוצרי המערכת
בקרת כניסה  -זכוכית

קורא כרטיסים חכם

•קורא ומזהה כרטיסים ,מה שמונע
זיוף כרטיסים ושהיית אנשים לא
רצויים בחדר .אפשרות ל 3-חיוויים:
נא לא להפריע ,נא לנקות את החדר
וכיבוי כללי.

מסך מגע

קורא כרטיסים

•מסך מגע "3.5
•שולט בתאורה ,טמפרטורה ,הצללה ואוירה כללית
•מעוצב
•עד  150מטרים מהBUS-

•קורא הכרטיסים מעוצב בצורה
מעולה לכניסה לחדר ,מפעיל
באופן מיידי את סימני החיווי :נא
לא להפריע או נא לנקות ואת
מספר החדר.

בקרת כניסה  -פלסטיק

קורא כרטיסים

•לאחר הכנסת הכרטיס למחזיק,
יופעלו מערכות החדר באופן
אוטומטי – מיזוג האויר והתאורה.

קורא כרטיסים

•קורא כרטיסים מסוג  RFIDעם 13.56
MHz

•הכנה לNFC-
•כפתור דו-לחיצתי מעוצב
•עד  50מטרים מהBUS-

מסך מגע

•מסך מגע "3.5
•שולט בתאורה ,טמפרטורה ,הצללה ואוירה כללית
•מעוצב
•עד  150מטרים מהBUS-

יחידות המערכת

ספק כח

•100W
•מספק v AC 100-250
•output 1: 27,6 V_/_3,6 A
•output 2: 12,2 V_/_0,35 A

מאסטר חיצוני

•מאפשר להרחיב את המערכת
•BUS ×2
•מתקשר עם היחידה המרכזית
באמצעות EBM

בקר חדר אירוח

•ניהול "נא לא להפריע"" ,נא לנקות",
תאורה ,מיזוג אויר והצללה בחדר
•מתקשר עם מערכות בקרת מבנה
ומערכות לניהול מלון

יחידה מרכזית

•יחידה מרכזית
•מרכיב בסיסי של המערכת
•BUS, 1× EBM BUS ×2
•AI, 4× DI, 1× DO ×2
•יחידה עצמאית אלחוטית

תרחיש שימוש 1
יחידה מרכזית בכל קומה  -זכוכית
חדר 6357

BUS

HOME

11:30

24
20

BBC

קורא כרטיסים חכם

קורא כרטיסים

תרמוסטט

מסך מגע

659 9
6599

לוח שליטה ליד המיטה

גלאי חלון

פעמון דלת

פנל מתגים

גלאי עשן

עד  6מאווררים
עד  5גופי תאורה
עד וילון אחד

יחידת בקרה מרכזית

יחידת בקרה לעמעם

פתרונות המערכת
תפוסה (עם  10מכשירים בחדר)
עד  57חדרים בקומה
עד  64קומות

קומה 64

חדר

חדר

קומה 63

חדר

חדר

קומה 3

חדר

6402 6401

6302 6301

301

חדר

302

חדר

חדר

חדר

6403

6404

6457

חדר

חדר

חדר

6303

חדר

303

6304

חדר

304

6357

חדר

357

קומה 2

201

חדר

202

203

204

257

קומה 1

חדר

חדר

חדר

חדר

חדר

מרכזיה

איחסון
שרת  IMMמולטימדיה

101

חדר

102

חדר

103

חדר

104

מערכת
ניהול מבנה

חדר

157

תרחיש שימוש 1
יחידה מרכזית בכל קומה  -זכוכית
חדר 6357

פעמון דלת
פנל שליטה ליד המיטה
נגן מוזיקה

קורא כרטיסים
קורא כרטיסים חכם

פנל מתגים

מסך מגע
תרמוסטט

HOME

20

24
11:30

BBC

וילונות

פתיחה/סגירה חימום

פתיחה/סגירה קירור

מאוורר 1
מאוורר 2
מאוורר 3

פתיחת וילון
כרטיס מפתח
שירות חדרים
נא לא להפריע
כרטיס מפתח
שירות חדרים
נא לא להפריע

חדר ראשי 2
חדר ראשי 1
מגע חלון
סגירת וילון

מנעול אלקטרוני

גלאי תנועה

חדר אספקה

חדר אמבטיה

מסדרון

חדר ראשי

וילונות

תאורת קומה
תאורת שולחן עבודה

מאוורר חדר אמבטיה

יציאה לחימום

חדר מרכזי
צד המיטה
צד המיטה

חדר שינה
מסדרון
חדר ראשי 2

מסדרון
צד מיטה  -ימין
צד מיטה  -שמאל
מאסטר

אחר 3
אחר 2
אחר 1
חדר אמבטיה

שליטת חדר

גלאי חלון

פתרונות המערכת
תפוסה (עם בקר אחד בחדר)
עד  3000חדרים

קומה 64

חדר

חדר

קומה 63

חדר

חדר

קומה 3

חדר

חדר

קומה 2

חדר

קומה 1

חדר

מרכזיה

איחסון
שרת  IMMמולטימדיה

6402 6401

6302 6301

301

201

101

302

חדר

202

חדר

102

חדר

6403
חדר

חדר

6404
חדר

חדר

6457

חדר

6303

6304

6357

חדר

חדר

חדר

303

חדר

203

חדר

103

304

חדר

204

חדר

104

מערכת
ניהול המבנה

357

חדר

257

חדר

157

פתרונות המערכת
חבילה בסיסית

ספק כח BUS

מתג קיר

בקר הפעלה  12ערוצים

תרמוסטט דיגיטלי

יחידה מרכזית

ספק כח

קורא כרטיסים לקיר

קורא כרטיס

חבילה בינונית

ספק כח BUS

קורא כרטיס זכוכית

פנל זכוכית

בקר הפעלה  12ערוצים

תרמוסטט זכוכית

פנל זכוכית
עם סמלים

ספק כח

קורא כרטיסים זכוכית

יחידה מרכזית

בקר הפעלה  12ערוצים

פתרונות המערכת
חבילה מלאה

ספק כח BUS

בקר הפעלה  12ערוצים

פנל זכוכית
עם סמלים

קורא כרטיס זכוכית

ספק כח

יחידה מרכזית

תרמוסטט זכוכית

קורא כרטיסים זכוכית

פנל שליטה ליד המיטה זכוכית  -ימין/שמאל

פנל מתגים זכוכית

חבילה בסיסית

חבילה בינונית

חבילה מלאה

תאורה כיבוי/הדלקה

X4

X5

X6

תאורה 0-10V

לא

לא

כן

תאורה DALI

לא

לא

כן

ווסת חום

כן

כן

כן

וילונות

כן

כן

כן

מתג הדלקה/כיבוע ראשי

כן

כן

כן

נעילת דלתות

כן

כן

כן

שליטה ליד המיטה

לא

לא

כן

הגדרת תפאורה

לא

כן

כן

כיבוי שקע

לא

לא

X4

שליטה למקומות נוספים

לא

X2

X4

כניסות אנלוגיות ודויגיטליות

לא

לא

כן

התאמה אישית ללוח שליטה ליד המיטה
דאטא ואודיו/וידאו

VGA

מתגים

TV-FM-SAT

 3מתגים

שקע USB

מתג 1

מתג 1

שקעים

שקע
בינלאומי

שקע
HDMI

שקע
בריטי

מתג

שקע
ישראלי

שקע
PIN

שקע
UTP

שקע
USB

לוח שקעים ליד המיטה  -פלסטיק

שקע
בינלאומי

שקע
אמריקאי

שקע
ישראלי

שקע
בריטי

שקע
Schuko

חיבור
A/V

שקע
Schuko

שקע
אמריקאי

שקע
טלפון

שקע
טלוויזיה

לוח שקעים ליד המיטה  -זכוכית
וריאציה שמאלית

וריאציה ימנית
שקע 2

שקע 2

שקע 1

שקע 1

שקע 1

שקע 1

ציפוי קלאסי

קרח שחור
זכוכית
4M

קרח שחור
זכוכית
3M

קרח שחור
זכוכית
2M

קרח לבן
זכוכית
2M

התאמה אישית
לוח שקעים ליד המיטה  -זכוכית

קריסטל

פלסטיק צבוע

פלסטיק צבוע

פלסטיק בצבע
מתכתי

פלסטיק

אבן

עץ

עץ

מתכת

מתכת

סמלים סטנדרטיים לחריטה בלייזר על לוחות קוראי הכרטיסים מפלסטיק וזכוכית

...ועוד ,לפי דרישה

צבעי זכוכית לבחירה

קונסולת קבלה :תוכנת iDM
תוכנת  iDM3משמשת את היחידות המרכזיות של  Domonשדרכן היא
שולטת על כל היחידות ההיקפייות כגון :פנל קיר ,תרמוסטט או יחידות קלט
מצד אחד ומפעילי פלט בצד השני iDM3 .פותחה עם דגש על ידידותיות
למשתמש וקלות ניווט הן בפרויקטים גדולים של מבנים מסחריים והן
אשפרות ניהול המערכת על ידי גישה מרחוק .יחידות  Domonהמרכזיות
מצוידות בפרוטוקול אוניברסלי מעולה לתקשורת עם מערכות BMS
ו PMS-ודרך  iDM3מיוצאים כל האובייקטים המשמשים תקשורת בין
מערכת ניהול המבנה ובין מערכת ניהול חדרי האירוח.

חיווי נעילת דלת

נא לנקות

נא לא להפריע

חיווי חימום

חיווי קירור

חיווי שימוש

סינכרון מלא עם תוכנת ניאגרה למערכת ניהול מבנים
כיום מבנים מצוידים במערך של מערכות לשליטה על מיזוג
האויר (חימום ,אוורור וקירור) ,תאורה ,הצללה ,אבטחהGRMS ,
(מערכת ניהול חדרי אורחים) ,ניהול אנרגיה ,תאורת חירום,
אזעקות אש ,טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות בקרת גישה ,מעליות
וטכנולוגיות אחרות .תקשורת בין המערכות השונות בבניין היא
קריטית ליצירת סביבה נוחה עבור כל המשתמשים ,כדי להפחית
את עלויות הפעלת הבניין ולהפחתת פליטת פחמן דו-חמצני
הנדרשת להפעלת מבנים .מערכת  Domonהיא פתרון נהדר
למגוון רחב של מקומות עבודה ,במיוחד בתחומי תאורה ,הצללה
ומערכת ניהול חדרים ,ובזכות הטופולוגיה המודולרית והפלסטית
שלה ,המערכת נמצאת בשימוש בבתי מלון ,מסעדות ,מרכזי
בריאות או מפעלי ייצור ומחסנים.

* AVAILABLE PROTOCOLS:

מתממשק לכל מערכות בקרת המבנה בפרוטוקולים

אינטגרציה לבקרת כניסה/נעילה
גישה חכמה תחת אבטחה מעולה
מערכת  Domonמציעה מציע שתי אפשרויות גישה לחדרים
ולמתקני המלון האחרים:
אפשרות ראשונה היא קורא הכרטיסים של  ,Domonפעמון הדלת
עם חיווי ל"נא לא להפריע"" ,נא לנקות את החדר" ועם אפשרות
הצגת מספר החדר ,לפי בחירתכם.
אפשרות שנייה היא עם כרטיס נעילה ( VingCardשל חברת אסא
אבלוי) אשר מתקשרת באופן אלחוטי עם מרכזיית ושרת .Domon
פתרון זה גם מספק למערכת מידע על פעילות המפתח.

בקרת משרדים וחדרי ישיבות
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אודיו/וידאו

לוח בקרה

הזמנת חדרים

הצללה

מדידת וחיסכון אנרגיה

חיישן נוכחות

שיחות ועידה

שליטה

חימום/קירור

אוורור

מערכות אבטחה
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איכות האויר

Best Western Premier
ברנו ,צ'כיה

•מלון  4כוכבים
•הגדרות אוירה במסעדה ,קבלה ,חנות
היינות ותאורה חיצונית
•אפליקציה זמינה לכל אורח

Meydan

דובאי ,איחוד האמירויות
•בקרת תאורה
•נברשות קריסטל
•בקרת רקיע
•מערכות אודיו/וידאו

Marriot Marquis
דוחא ,קטאר

•מלון  5כוכבים
• 44קומות 397 ,חדרים 182 ,סוויטות
•בקרת תאורה
•בקרת מיזוג אויר
•מתג כיבוי כללי

Wyndham Grand
איסטנבול ,טורקיה

•בקרת שליטה בכל חדר ,בשטחים
ציבוריים ,חדרי ישיבות ואיזורים נוספים
• 3000מעגלי חשמל נשלטים על-ידי
פרוטוקול DALI
•יחידות EMDC

Kempinski Hotel Bayterek
אלמאטי ,קזחסטאן

•מלון  5כוכבים
•בקרת תאורה בשטחים הציבוריים
•מעל  15,000נורות נשלטות על-ידי
פרוטוקול DALI
•הגדרת אוירה

Movenpick

דובאי ,איחוד האמירויות
• 255חדרים 230,000 ,מ"ר 530 ,יחידות,
 1600מעגלי חשמל
•בקרת מכשירים ,תאורה ,מיזוג אויר,
דלתות חניה ושקעי חשמל

Merit Royal Premium
קינריה ,קפריסין

• 125חדרים
•ניהול כללי של חדרי המלון
•הגדרת אוירה לקבלה/עזיבת אורחים
ויום/לילה
•מערכת ניהול חדרים

Pest-Buda Bistro & Hotel
בודפשט ,הונגריה

•המלון העתיק ביותר בהונגריה ,אשר
נבנה בשנת 1696
•הריהוט והציוד שופצו לפני מספר שנים
• 10חדרים עם ציוד יוקרתי עם אהילים
בציפוי נחושת ומערכות חימום וקירור
ייחודיות

Farm Motel
פוריצ'י ,צ'כיה

•הגדרת אוירת תאורה
•בקרת חימום
•בקרת וילונות

Baltazár Boutique
בודפשט ,הונגריה

•בקרת כרטיסי כניסה
•הגדרת אוירה למסעדה
•שליטה מתוכנת בקרה המבנה
•אפליקציה זמינה לכל אורח

Cal Reiet Santanyi
מיורקה ,ספרד

•מערכת ניהול בריכות
•מערכת ניהול מזרקות
•מערכת ניהול חדרים

*6048
www. domon.co.il
info@domon.co.il :מידע כללי
sales@domon.co.il :מכירות

www.misshilla.com :עיצוב גרפי

Building Smart Systems

