Sleepwood Hotel - Eupen, België
Het project
Dit hotel in 100% houtskeletbouw werd ingehuldigd in 2016 en maakt deel uit van een duurzame bouw
benadering die enkel gebruikt maakt van materialen van natuurlijke oorsprong. Het etablissement, gebouwd met
onbehandelde Oostenrijkse sparrenbomen, met respect voor de natuur, biedt een zeer hoge service en een excellent
culinair niveau.
De kamers, bieden een goed basiscomfort en zijn uitgerust met Domintell technologie, zodat de gasten tijdens hun verblijf de
volledige controle hebben over de verlichting, verwarming en ventilatie. De installatie heeft ook een aantal autonome functies:
zo wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld als er een venster wordt geopend, zodat onnodig energieverspilling wordt
voorkomen. Het hout in alle kamers absorbeert warmte, zodat er een sfeer van welzijn en een unieke ervaring wordt gecreëerd.
De touchscreens en hun stijlvolle look passen perfect in deze setting die zowel eenvoudig als modern is. Hun gebruiksvriendelijke
interface maakt het ook voor het hotelpersoneel gemakkelijk om het hotel te beheren.
In overeenstemming met de door het hotel vooropgestelde parameters, maakt het Domintell systeem in combinatie met de
houten structuur, het mogelijk om een gecontroleerd niveau van energieverbruik te bereiken.

Getuigenis
Dankzij de oplossing van Domintell kan het Sleepwood Hotel op een intelligentere en meer
verantwoorde manier beheerd worden. Het feit dat onze klanten de mogelijkheid hebben om
hun slaapkamer zelf te configureren is één van onze meest waardevolle troeven. Onze klanten
kunnen de omstandigheden maximaal persoonlijk instellen voor een zeer aangenaam verblijf.
Met behulp van het Domotica systeem dat het energieverbruik verminderd, is ons gebouw
volledig in harmonie met onze aanpak van een duurzame constructie gemaakt van hout en klei.
Op deze manier kunnen we de optimale omstandigheden creëren om een combinatie ervaring
van natuur en technologie in een perfecte mix aan te bieden.”

De eigenaars

Doel van de installatie
Energiebesparing

Kamer Management

Comfort

Verminder uw
energieverbruik door
controle te nemen over uw
toestellen

Beheer alle kamers in uw
hotel vanop 1 plaats met een
simpele druk op de knop

Creëer de gewenste
sfeer in een ruimte
door in te spelen op de
verlichting, verwarming
en ventilatie

Zoom in op het DPBTLCD02 aanraakscherm
Dit kleine LCD aanraakscherm, dat verkrijgbaar is in drie verschillende kleuren, beheert
verschillende aspecten van de installatie met inbegrip van verlichting, verwarming, audio,
ventilatie en airconditioning. Het is ook uitgerust met een temperatuurvoeler om de temperatuur
van de ruimte te meten. Dit discrete scherm past bijzonder goed in een kamer met een eigentijdse
stijl. In aanvulling op bovenvermelde functies, kan de screensaver volledig worden aangepast: U
kan kiezen tussen het weergeven van een klok, van de temperatuur, een logo of zelfs foto’s.
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