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Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού

Honeywell

Environmental and

Combustion Controls- ECC



Εμπειρία στον Ξενοδοχειακό Τομέα

• Παγκόσμιος ηγέτης στον αυτοματισμό δωματίου

• Πάνω από 2,000,000 συσκευές εγκατεστημένες παγκοσμίως– 1,000,000 δωμάτια 

με διαχείριση ενέργειας

• Προτιμώμενα / πρότυπα σε 8 από τις 10 διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων –

Fairmont-Raffles, Four Seasons, Mandarin Oriental, Oberoi, St. Regis, Hilton, Pan 

Pacific, Ritz-Carlton, Hyatt, IHG. 

• Εκπροσώπιση με περισσότερους από 40 εγκεκριμένους συνεργάτες (integrators)  

που καλύπτουν περισσότερες από 45 χώρες.



Εμπειρία στον Ξενοδοχειακό Τομέα

Διεθνής κάλυψη αντιπροσώπων

Τοποθεσία αντιπροσώπων

Τοποθεσία Honeywell ECC



Διεθνείς Πελάτες



Η παρουσία μας στη ΝΑ Ευρώπη 



Η εταιρεία μας εξυπηρετεί επιτυχημένα το πλείστον των Ελληνικών και Διεθνών
τραπεζών, που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.

Συστήματα μας προφυλάσσουν και διασφαλίζουν 18 από τα 20 κεντρικά κτίρια
διοίκησης, των μεγαλύτερων Ελληνικών Τραπεζικών Οίκων.

Τράπεζα Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα

Γενική

Alpha Bank
Εμπορική

Τράπεζα Πειραιώς

Eurobank

Τράπεζες



Τα συστήματα μας προφυλάσσουν ζωές και τους ανεκτίμητους θησαυρούς της
κληρονομιάς μας.

Εθνική Πινακοθήκη

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Μονή Λαζαριστών
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ακαδημία Αθηνών

Μουσεία – Θέατρα

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

+ Νιάρχειος Βιβλιοθήκη+Όπερα



Τα μεγάλα Εμπορικά Κέντρα της Αττικής,

το Mall στο Μαρούσι,

το Golden Hall στο Μαρούσι,

το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο

και το McArthurGlen στα Σπάτα 

εμπιστεύτηκαν τα συστήματα μας για την 

κάλυψη των αναγκών τους σε ασφάλεια, 

πυροπροστασία και έλεγχο. 

Εμπορικά Κέντρα



Οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι ευχαριστημένοι
πελάτες μας.

Electra Palace

Athens Hilton

Elounda

Aldemar-Royal-Mare

Grand Hotel

Makedonia Palace

Porto Carras

Ξενοδοχεία

AmanZoe



Η θέση μας στην Αγορά (ICAP-2014)

Μεταξύ 28 εταιριών του Κλάδου, η Ζ είναι :

• 1η βάσει συνολικού Ενεργητικού

• 1η βάσει Ιδίων Κεφαλαίων

• 1η βάσει Μικτών Κερδών 

• 2η βάσει Καθαρών Αποτελεσμάτων

• 2η βάσει Κερδών EBITDA



Πρακτικά όλες οι «Αλυσίδες & SMs» εξυπηρετούν τις ανάγκες τους σε ασφάλεια, 

CCTV, έλεγχο προσπέλασης, πυροπροστασία και αυτοματισμό, μέσω των 

ολοκληρωμένων συστημάτων μας.

Αλυσίδες & Super Markets

http://www.makro.gr/pages/home.cfm
http://www.makro.gr/pages/home.cfm


Η παρουσία μας στην Κύπρο



Σχετικά με την INNCOM

• Eνοποιημένη Διαχείριση Άνεσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

• Έλεγχος HVAC – PTAC, FCU, 3rd party integration    

• Φωτισμός, περσίδες, τέντες, σκιάδια

• Διασύνδεση με Σύστημα κρατήσεων - PMS Integration 

• Διασύνδεση και έλεγχος κλειδαριών

• Προσωποποιημένες Διεπαφές Χρηστών - Tourism Marketing

• Οργάνωση Υπηρεσίας καθαριότητας, ασφάλειας, λειτουργίας και συντήρησης 



Διαχείριση ενέργειας INNCOM

• Μειωμένο κόστος ενέργειας

• Έλεγχος βασισμένος σε ανιχνευτές κίνησης με μειωμένα έξοδα για την συνολική ενέργεια   

8-10% και για την ενέργεια του δωματίου15-25%

• Απόσβεση της επένδυσης σε 3 χρόνια, λιγότερο για νέες κατασκευές

• Βελτιωμένη άνεση επισκέπτη

• Εύκολο στην χρήση, αυτόματα διαχειριζόμενο σύστημα                                                 

ελέγχου θερμοκρασίας που βελτιώνει την ικανοποίηση                                                        

του πελάτη – Περισσότερο από πολυτελές στρώμα?

• Σενάρια υποδοχής με αυτόματη λειτουργία

• Συμβολή στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

• Συμμετοχή σε Ευρωπαικά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας

• LEED (Leadership in Energy Efficient Design) certification points

• Νέος τρόπος κατάταξης βάση αστεριών



Μεμονωμένο σύστημα σε τυπικό δωμάτιο
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Διαχείριση ενέργειας βάση παρουσίας

Rented Occupied (νοικιασμένο & κατειλημμένο)
 Ο πελάτης ρυθμίζει την θερμοκρασία εντός προκαθορισμένου 

εύρους.

Rented Unoccupied (νοικιασμένο & άδειο)
 Η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει στους 2°C (4°F) 

από την επιθυμητή του πελάτη

 15% - 20% εξοικονόμηση

Unrented (Ξενοίκιαστο)
 Μεγάλη αλλαγή κατά την αποχώρηση (18°C / 26°C)

 10% - 15% εξοικονόμηση

 Όλα τα σενάρια βασίζονται στην παρουσία και όχι σε 

χρονοπρογράμματα



Τεχνολογία INNCOM

• Πολλαπλές ενεργειακές πλατφόρμες & τεχνολογίες

– Εντός δωματίου  Wireless RF, Wireless Infrared (for split systems) or Wired S5 Bus

– Εκτός δωματίου Deep Mesh Wireless, TCP/IP (Ethernet) or Wired RS485

– Επιτρέπει τη χρήση απλών ή μικτών τεχνολογιών για να ανταποκριθεί καλύτερα στις 

απαιτήσεις της εφαρμογής

• Πολλαπλές αρχιτεκτονικές συστήματος

– Μεμονωμένο, Δικτυωμένο

– Διασύνδεση με τρίτους κατασκευαστές

• e.g., Lutron, Ulti, Enseo

– Server to Server εφαρμογές

• e.g., IPT (Citrix, FCS), TV Content Providers, BMS. 

Enseo, KoolConnect, Intelity, DigiValet, Iris



Γενική Δομή



Συστήματα INNCOM

• Μεμονωμένη διαχείριση κλιματισμού

– Θερμοστάτης

• Μεμονωμένη διαχείριση ενέργειας (EMS)

– Θερμοστάτης & επαφή πόρτας

• Δικτυωμένη διαχείριση ενέργειας (EMS)

– Θερμοστάτης & επαφή πόρτας και δίκτυο

(ασύρματο ή ενσύρματο)

• Προηγμένο σύστημα με δικτύωση μεταξύ EMS, φωτισμού,                   

κουρτινών, συσκευών πελάτη & άλλες λειτουργίες



Έτοιμες & Προσαρμοσμένες λύσεις

Η INNCOM από τη Honeywell έχει μια ευρεία ποικιλία προϊόντων για την εξεύρεση λύσεων. 

Από μεμονωμένη διαχείριση ενέργειας έως και δικτυωμένα συστήματα. 

Σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις, καθώς και έτοιμα πακέτα:

• Budget

• Mid-Scale

• Luxury / Resort



Προϊόντα για εξοικονόμηση ενέργειας

• Θερμοστάτες

- Ενσύρματοι - Ασύρματοι

- Τροφοδοσία ή μπαταρία

- Διάφοροι τρόποι επικοινωνίας (IR/RF)

- Μοντέρνα σχεδίαση

• Ολοκληρωμένες λύσεις

- Εξοπλισμός για διαχείριση:

- Open / Close / Modulating Valves (βάνες)

- PTACs, PTHPs, VTACs, WSHPs, FCUs

• Αυτόματος έλεγχος φωτισμού

- Μέσω λογικών και σεναρίων

- Με βάση όλα τα νέα πρότυπα



Προϊόντα για διαχείριση φωτισμού

 Ποικιλία συσκευών για κάλυψη όλων των αναγκών

 Έτοιμα προϊόντα

- Απλού σχεδιασμού, φωτιζόμενα

- Συσκευές για διασύνδεση με συμβατικούς διακόπτες

 Εξατομικευμένα προϊόντα

- Διακόπτες κρεβατιού

- Σειρά με γυάλινη επιφάνεια

- Διάφορα χρώματα, επιγραφές και σχέδια

 Προϊόντα για πολλαπλές χρήσεις

- Οθόνες αφής



Έξυπνοι Θερμοστάτες

• E527 – European style

– RF + IR επικοινωνία

– S5bus επικοινωνία

– RS485 επαφή

– Ενσωματωμένο θερμόμετρο

– AI είσοδος για επιπλέον θερμόμετρο

– DI για διάφορες επαφές

– PIR (αισθητήρας παρουσίας)

– Αισθητήριο φωτισμού

– Διάφορα χρώματα

– Ποικιλία παραμέτρων



Έξυπνοι Θερμοστάτες - Luxury

• GS528 Modeva

– S5bus επικοινωνία – in/out

– DI για εξωτερική επαφή

– Ποικιλία χρωμάτων

– Ποικιλία εικονιδίων

– Πολλές παράμετροι

– Επαγωγική οθόνη



Προϊόντα για εξοικονόμηση ενέργειας

• MODEVA solution = DND/MUR



INNcontrol 3 – Κεντρικό Λογισμικό

• Συνολική διαχείριση δωματίου – RMS vs BMS

• Real time πληροφορία από όλα τα δωμάτια

• Διανομή στα διάφορα τμήματα

• Αύξηση της απόδοσης και της άνεσης του πελάτη

• Αυξημένη εξοικονόμηση μέσω διαχείρισης κρατήσεων

• Απομακρυσμένη και συνολική διαχείριση κλιματισμού

• Απομακρυσμένη ενημέρωση συναγερμών

• Διασύνδεση με 3rd party vendors PMS/BMS/Paging

• Logging δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων - reports



Συνεργαζόμενοι Κατασκευαστές

Integrated Room Automation eco System

Μέσω της τεχνολογίας INNCOM μπορεί να γίνει διασύνδεση και με πολλούς 
ακόμα κατασκευαστές και προϊόντα



Συνεργαζόμενοι Κατασκευαστές

• Property Management Systems

– Fidelio

– Springer Miller

– Marriott

– FCS

– Galaxy

– Hilton 21

– Micros Opera

– Scientific Atlanta

– HTNG XML/SOAP

• Building Management Systems

– Honeywell XL5000 + EBI

– Siemens

– Johnson Controls

– ABB

• VOIP

– Avaya

– Cisco

• Maintenance Management

– HotSOS

 TV Interfaces

– iRiSvalet

– Kool Konnect

– Enseo

– Intelity

– DigiValet

 Central Electronic Locking 

– Saflok

– Timelox

– Vingcard

– Hafele

 In room Interfaces

– Axxess Industries

– Control 4

– Crestron



Εμπορικά Στοιχεία

RMS-INNCOM

• Budget

• Mid-Scale

• Luxury / Resort

~200€ per room

~500€ per room

~850€ per room



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


