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Totaalintegratie van technieken in jouw hotel



Smart Home Inspiration

KNX - Wereldwijde Standaard

Automatisering vereist een systeem dat de problemen van geïsoleerde apparaten 
wegneemt door ervoor te zorgen dat alle componenten via één gemeenschappelijke 
taal communiceren. KNX zorgt als overkoepelende en merkoverschrijdende 
standaard net daarvoor. Op die manier kunnen elektrische installaties eenvoudiger 
ontworpen worden, versimpelt de installatie en verhoogt de veiligheid. Ook achteraf 
kan men gemakkelijk componenten vervangen of toevoegen.

Wie is Vecolux?

Vecolux is importeur van elektro, HVAC 
& energieoplossingen voor installateur, 
integrator, groothandel, architect, 
studiebureel en bouwbedrijf. We zijn 
gespecialiseerd in automatisering 
van wooneenheden, gaande van een 
hotelkamer of serviceflat tot een riante 
villa. Een project op maat uitwerken? 
Dat kan! We stellen graag een plan 
samen, steeds op basis van een open 
KNX-standaard.

Zennio - Technology Solutions For Hotels 

Zennio uit het Spaanse Toledo ontwikkelt kwalitatieve en stijlvolle oplossingen voor 
smart homes, hotels en buildings. Met een uitgebreide en relevante portfolio aan 
KNX-producten bieden zij een oplossing voor quasi iedere uitdaging in de wereld 
van smart home en smart buildings. Zennio leverde reeds meer dan 500.000 
producten voor minimum 10.000 projecten in meer dan 90 landen en is marktleider 
in thuisland Spanje.



Guest Room Management

Geavanceerde technologie

Door te werken met aanwezigheidsdetectie en slimme sturingen voor de technieken 
in een hotelkamer krijgt de hotelmanager inzicht in wat er zich afspeelt in zijn 
hotelkamers. Daarnaast wordt de gastenbeleving naar een hoger niveau getild en 
het energieverbruik gereduceerd vanwege een koppeling met het PMS-systeem.

Intuïtieve, geïntegreerde bediening

Vertrouw op moderne technologie om je gasten de best mogelijke service en een 
consistent uitstekende ervaring te bieden. Hedendaagse projecten zitten boordevol 
technieken die niet altijd op elkaar afgestemd zijn. KNX integreert de belangrijkste 
technieken zoals verlichting, klimaat en toegangscontrole binnen een hotelkamer, 
maar communiceert ook met de collectieve technieken van het gebouw. Daarbij 
zorgen we ervoor dat deze technologie vooral in de achtergrond opereert en niet in 
de weg komt van een aangenaam verblijf.

KNX als open gebouwstandaard

Automatisering en integraties moeten gebouwd worden op een protocol dat mee 
kan evolueren met de levensduur en ontwikkeling van een gebouw. Als wereldwijde 
standaard is KNX hiervoor uitermate geschikt.



Toegangscontrole

De hybride IWAC readers ondersteunen zowel RFID badges als een smartphone app, 
om toegang te krijgen tot hotelkamers. Op deze manier krijgen hotelmedewerkers 
gemakkelijk toegang tot de kamers maar hoeft de zakelijke hotelgast niet langs de 
receptie om zijn badge op te halen.

Deze reader heeft ingebouwde housekeeping (DND/MUR) weergave welke vanuit 
de kamer bediend wordt. Daarnaast wordt op het display het kamernummer of de 
kamernaam getoond en kan men via de deurbelknop het audiosysteem dempen en 
een beltoon afspelen.

Aanwezigheidsdetectie

De klassieke energy-saver is verleden tijd. Kaartloze toegangscontrole zorgt voor 
een versnelde uitrol van aanwezigheidsdetectie in hotelkamers. Hoe werkt dit?
Door middel van een deurcontact wordt de kamer geactiveerd. Eén of meer 
bewegingsmelders in de kamer bevestigen deze aanwezigheid. 

Met dit algoritme worden momenteel reeds 24.000 hotelkamers wereldwijd uitgerust. 
Zowel verlichting, klimaatregeling als zonwering kunnen gekoppeld worden. Gezien 
de hotelgast geen ‘valse’ aanwezigheid meer kan simuleren resulteert dit in een 
noemenswaardige energiebesparing.



Slimme verlichting

Klimaatbeheer

Less is more! Een klassieke hotelkamer heeft doorgaans te veel schakelaars waar de 
hotelgast moeilijk een logica in terugvindt. Door middel van het gebruik van sferen 
wordt dit een stuk vereenvoudigd. De aanwezigheidsdetectie activeert automatisch 
de dag of nacht sfeer bij het openen van de deur. De touchschakelaars naast het 
bed bevatten een ‘wake-up’ en een ‘sleep’ sfeer, bediening van het gordijn en een 
nachtlampje.

Daarnaast zorgt de subtiele nachtverlichting voor een begeleiding van de gast naar 
de badkamer. Zo hoeft je gast niet verblind te worden door het felle licht en worden 
andere gasten niet gewekt. 

Het koelen en verwarmen vertegenwoordigt een groot aandeel in het energieverbruik 
van een hotelkamer. Door middel van een efficiënte sturing kan comfort 
geoptimaliseerd worden en verbruik gedrukt worden. Op basis van informatie uit het 
PMS-systeem en de aanwezigheidsdetectie kunnen we de kamer in 4 modi sturen:

- Comfort: aanwezig
- Stand-by: ingecheckt
- Economy: vrij
- Protection: buiten gebruik

Verder wordt het klimaatsysteem automatisch uitgeschakeld bij de opening 
van een venster. Zo hoef je je als hotelmanager geen zorgen te maken over het 
onnodig verwarmen of koelen van de ruimte. Ook kan je rekenen op een optimale 
luchtkwaliteit en  luchtvochtigheid, deze wordt namelijk elk moment gestuurd via 
de ventilatie. 



BMS - Building Management Systeem

Energiemanagement

Via het BMS-systeem van Zennio, kan je eenvoudig verschillende technieken beheren 
en besturen vanuit één centraal dashboard.

Dit systeem bestaat uit soft- en hardware die afgestemd is op de grootte en het 
gebruik van het gebouw. Het beheer gebeurt op een efficiënte manier gezien alle 
verschillende technieken te managen zijn in slechts één systeem. Denk maar aan 
verlichting, klimaatbeheer, verduistering, multimedia, liften, toegangscontrole, 
hydraulische systemen...

Wat haal je als hotelmanager concreet uit het BMS-systeem? 

- Inzicht in de technieken in je gebouw
- Reageer proactief met onderhoud via alarmmeldingen
- Analyseer het gedrag van hotelgasten
- Inzicht in het energieverbruik
- Controle over HVAC en verlichting

Krijg inzicht in de verbruiksgegevens van elektriciteit, water en warmte in hotelkamers. 
Op deze manier wordt er een ecoscore gecreëerd voor elk verblijf en krijgt de 
hotelgast inzicht in de duurzaamheid van zijn verblijf. Deze score kan eventueel 
gekoppeld worden aan een systeem van gamification en waardering. Daarnaast biedt 
het inzicht in het energieverbruik de mogelijkheid om automatisch alarmmeldingen 
te generen op lekken of excessieve verbruiken.



Partnerships - PMS Integratie

Referenties

Via de API van het PMS systeem koppelen we het BMS systeem aan je 
boekingssysteem. Op deze manier wordt de check-in/check-out automatisch 
doorgegeven aan de hotelkamers en staan deze terug in hun ‘standaard’ 
instelling. Daarnaast worden de naam en de taal van de hotelgast doorgestuurd 
naar het display op de kamer voor een gepersonaliseerd welkomstbericht. DND/
MUR acties worden vanaf de kamer doorgestuurd naar de housekeeping planner. 
Contacteer ons voor de volledige lijst met compatibele PMS-systemen.

Vecolux mocht in het verleden al enkele mooie projecten voorzien van een slimme 
installatie. Elk project werd steeds op maat gemaakt en ondersteund door onze 
KNX- specialisten. Ben je benieuwd naar de oplossing van deze hotels? Scan de 
QR-code en lees meer over enkele realisaties die zich bevinden in de BeNeLux. 
Benieuwd naar een oplossing binnen je wensen en KNX-mogelijkheden? Stuur 
ons gerust een mail of neem telefonisch contact op en dan helpen we je zo snel 
mogelijk verder.  
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