
CONTROL ILUMINAT INTEGRAT IN BMS

Modulul de control iluminat  completeaz sistemul de BMS dezvoltat  de c tre
RESEL și poate fi  utilizat în domenii precum HOTELURI, COMPLEXE REZIDEN#IALE
ȘI CL DIRI  DE BIROURI.

Sistemul BMS RESEL ofer posibilitatea utilizatorilor de a controla centralizat atât
de la un calculator situat în Recep!ie  cât și de pe orice dispozitiv mobil : luminile,
temperatura și  accesul în diferite loca!ii (camere cazare, holuri, sala fitnes, saun , sali
conferin!e, etc.)

ă ă

Ă
ă

ă

Sistemul este compus din controlere care preiau
informa!ii de la dispozitivele (comutatoare lumini
cititoare, economizoare, termostate)  instalate în
camerele de cazare sau spa!ii comune și le transmit
c tre calculatorul Server, unde se poate vizualiza și
comanda individual fiecare dispozitiv.

Software-ul instalat pe Server ofer ușurin! în
utlizare împreun cu posibilitatea de generare de
rapoarte personalizate, sporind astfel gradul de
trasabiliate și securitate.
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Design-ul compact și  finisajul  de sticl al
comutatoarelor de lumini fac din solu!ia  RESEL
un sistem  ușor configurabil. Ca num r de
aprinderi sunt disponibile comutatoare cu 1
aprindere, 2 aprinderi si  4 aprinderi. Acestea sunt
ușor de montat fiind compatibile cu doze
standard european - doze rotunde și standard
britanic - doza p trate.
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Aprinderea unui corp de iluminat  are loc ac!ionând tastele silen!ioase ale
comutatorului, dotate cu leduri care își schimb intensitatea luminii în func!ie de
stare, aprins sau stins. Tehnologia touch  vine în ajutorul clien!ilor facând utilizarea
comutatoarelor ușoara oferind astfel un confort sporit.

Func!ia de iluminare în stand-by a tastelor comutatoarelor  permite o localizare facil
a comenzilor atunci când corpurile de iluminat nu sunt pornite.

ă

ă

Activarea punctelor de iluminat poate avea
loc la nivel individual sau de grup (baie, hol,
camer
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ă, lumini noptieră etc.), sistemul
permi nd gruparea i controlul luminilor
dintr-o  ncăpere  ntr-un singur comutator.

În cadrul aplica!iei de HOTEL pentru
dispozitive mobile, prin simpla apropiere  a
unui card valid  clientul poate prelua
controlul luminilor din camera de cazare și
nu numai.

Datorit modularit ii sistemului se pot genera scenarii de stingere/aprindere  a
corpurilor de iluminat din  fiecare camer de cazare sau pentru spa!iile comune, iar
împreun rezult o economie
considerabil de energie.
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