Hotel Hesselet, Nyborg

Komfort og nye muligheder med LK IHC
Control
Stor tilbygning og modernisering på Hotel Hesselet på Fyn

kundefordele
• Moderne og fremtidssikker installation
• Automatisk velkomstlys på værelser
• Komfort og energibesparelse med lys		
dæmpning
• Muligt at etablere afbrydere uden ka-		
belføring

PrOjEkToversigt
Tilbygning - 12 nye værelser og SPA/
wellness-center. Modernisering af konferencefaciliteter med integration til
Bang & Olufsen tv
Løsning:

Det bedste af det bedste. Så klart var kravet fra Steen Sørensen, direktør
og indehaver af Hotel Hesselet i Nyborg, da hotellet stod overfor en større
tilbygning og modernisering.

•
•
•
•

“Vi ville have en el-installation, som afspejler det, hotellet står for: Komfort, velvære og moderne faciliteter. Det har vi fået med LK IHC Control,”
siger Steen Sørensen, der sammen med Michael Kristiansen fra Bravida i
Odense valgte LK IHC Control.

LK IHC Control
LK IHC Wireless tryk
Automatisk velkomstlys med PIR-sensor
Integration til CTS-anlæg med automa-   
tisk styring af varme og ventilation på
værelser
• Fjernstyring af lys med Bang & Olufsen
   fjernbetjening
• Automatisk udendørs belysning med LK
IHC skumringsrelæ

Projektet på Hotel Hesselet omfattede et nyt SPA- og wellness-område,
12 nye værelser/suiter og en modernisering af konferencefaciliteterne.
Sidstnævnte er et kapitel for sig, idet Hotel Hesselet kan prale af at have
Danmarks første eksemplar af Bang & Olufsens gigantiske 103-tommers
plasma-tv hængende på væggen.
“Her har vi integreret Bang & Olufsen med IHC, så lyset kan styres via
B&O-fjernbetjeningen. Desuden kan lyset dæmpes og gardiner kan styres
via IHC-tryk forskellige steder, forklarer Michael Kristiansen fra Bravida.
I wellness-området, der blandt andet omfatter pool, fitness- og massagerum og SPA, styres lyset også af IHC - ikke mindst LK IHC Wirelesstryk, der gjorde det muligt at etablere tænd/sluk uden at føre nye kabler.
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“Vi ville have en el-installation, som afspejler det, hotellet står for:
Komfort, velvære og moderne faciliteter. Det har vi fået med LK
IHC Control,”
Steen Sørensen, direktør Hotel Hesselet

Velkomstlys
På tredje sal har Hotel Hesselet fået 12 nye
suiter og værelser, alle i moderne, skandinavisk
design, hvor IHC er med til at give gæsterne
optimal komfort.

“Der er så mange muligheder med IHC. Det er
smart og nemt at arbejde med, og ikke mindst
kan vi altid tilpasse installationen, efterhånden
som kunden får nye behov. IHC er det oplagte
valg til f.eks. et hotel,” siger Michael Kristiansen.

En PIR-sensor inden for døren til hvert værelse/
suite sørger for, at gæsterne bydes velkommen
med automatisk lys. Når nøglekortet sættes i
holderen på væggen, tænder IHC for varme og
ventilation i tæt samspil med CTS-anlægget,
- som i øvrigt er baseret på komponenter fra
Schneider Electric Buildings Business.
IHC-installationen gør det også muligt at
dæmpe lyset forskellige steder i værelserne,
mens PIR-sensorer i badeværelserne sørger for
automatisk tænd og sluk af lyset.
Kan tilpasse installationen

IHC Visual controlleren er velegnet til bygningsinstallationer, herunder lysstyring, overvågning,
tyverialarm og varmestyring.
I IHC controlleren bliver informationerne fra de
tilkoblede signalgivere bearbejdet. Det kan resultere i en tænd- eller slukfunktion, en timerfunktion,
en blinkfunktion, et lysdæmpersignal m.m., alt efter
programmeringen.

Tekniske data
Læs mere i LK kataloget

Controlleren kan kommunikere både fortrådet og
trådløst, hvilket giver stor flexibilitet i installationsopbygningen.
En indbygget webserver giver brugeren af installationen mulighed for betjening fra en pc eller
mobiltelefon uanset hvor han befinder sig.
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Også på de ydre linjer er LK IHC Control med
til at sørge for, at hotellet tager sig bedst ud: Et
IHC skumringsrelæ måler lysniveauet udenfor
og tænder udendørsbelysningen på og omkring
hotellets arealer, når dagslyset er væk.

