Smart Hotel GRMS
O Smart Hotel GRMS oferece muitos benefícios
•
•
•
•
•

Reduz o consumo de energia e os custos de manutenção de quartos não ocupados.
Monitoramento do status do quarto, como sinais de Não Perturbe, Lavanderia, Limpeza de Quarto e Ocupação pelo hóspede.
Todo o sistema no quarto pode ser controlado através dos painéis instalados na lateral da cama e Tablets/dispositivos inteligentes.
Controla a temperatura do quarto, de acordo com as preferências do hóspede.
Reconhecimento de que o hotel está contribuindo para reduzir o impacto ambiental, ao oferecer serviços de hotelaria ecologicamente
corretos.

Por que seu hotel precisa de um dispositivo Smart Hotel G4?
O sistema Smart Hotel G4 foi reconhecido como um dos sistemas de conservação de energia mais econômicos do mundo, proporcionando
uma economia de energia comprovada de 15 a 40%, tornando-se, assim, um investimento inteligente para qualquer proprietário de hotel.

Smart-Bus Hotel Bell com Controle de acesso (G4) - SB-3SBXS-WL
Leitor de cartão de proximidade, Transferência da Memória Flash por USB para software seguro, Relé de
Porta para Controle de Trava, Módulo de Controle Lógico (Host) Integrado, Iluminação de Fundo,
Campainha, Funções: indicadores de Não Perturbe, Limpar Quarto e Recolher Roupa para Lavanderia,
Atualização online para o departamento de governança e Escritório central.

Compartimento para Chave do Hotel (G4) - SB-3SCARD-WL
Formato Especial para Leitura do Cartão. Botões integrados para solicitação de serviço. Atualização por
USB e Download do registro. Conexão Fácil. Monitoramento lógico do Hotel (Dispositivo de
Carregamento)

Painel de Cabeceira ou de Mesa Lateral Smart-Bus Hotel - SB-BEDSD-UN
Incorpora botões para solicitação de serviço. Atualização por USB e Download do
registro. Conexão fácil. Monitoramento lógico do Hotel (Dispositivo de carregamento)
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