
ICY Control Center
Draadloos accommodatiebeheer



Transceiver

Een zender/ontvanger die zorgt 
voor de communicatie tussen af- 
zonderlijke accommodaties en voor 
de communicatie met apparatuur 
binnen een accommodatie.
Daarnaast is de Transceiver uitgerust 
met een vorstalarm.

Rook- of hittemelder

I.C.Y. levert verschillende rook- 
en hittemelders die een melding 
door kunnen geven naar ICY 
Control Center, zodat u tijdig 
actie kunt ondernemen.

Timer-Thermostaat

Een energiezuinige thermostaat 
die op afstand in en uit te schakel-
en is. Aanwezigheidsdetectie op 
het apparaat zorgt ervoor dat de 
ruimte nooit onnodig verwarmd 
wordt. Dit levert besparingen van 
gemiddeld 26%.

Druksensor

Een pressiostaat die de water-
druk bewaakt in een cv-
installatie. Deze sensor is 
rechtstreeks aan te sluiten 

op een Transceiver, zodat een melding door-
gestuurd kan worden naar ICY Control Center 
zodra de druk onder 0,8 Bar komt.

ICY-Control Center

ICY Control Center (ICY-CC) is de software 
applicatie waarmee u uw accommodaties of 
ruimtes binnen een ICY-Net draadloos kunt 
aansturen en beheren. 

Icoontjes op een plattegrond van uw terrein 
of in tabelvorm geven op gebruiksvriendelijke 
manier weer welke accommodaties of 
ruimtes u beheert. 
Door op het icoon te klikken, kunt u alle daar 
aangesloten apparatuur instellen of uitlezen. 

De kleur van het icoon vertelt u wat de 
status is van die locatie: bezet of niet bezet, 
foutmelding of geen foutmelding. 
Zo kan de technische dienst snel en efficiënt 
problemen oplossen.

Met ICY-CC kunt u vanaf iedere locatie 
inloggen op uw park of gebouw om  
gegevens uit te lezen of aan te passen.

Bedrijven die ICY-CC gebruiken:

• Bungalowparken

• Fabriekshallen

• Sporthallen

• Hotels

• Zorgcentra

• Scholen

 

Een elegant en eenvoudig te installeren draadloos systeem zonder hoge masten en zonder gedoe. 

Toegangscontrole

Met ICY Control Center kunt u 
werken met passen in plaats van 
sleutels. De software kan op af-
stand toegang verlenen aan een 
bepaalde pas. Bovendien kunt u 
met deze toepassing eenvoudig 
de routing van de  schoonmaak en 
de technische dienst controleren. 

Energiemeteruitlezing

Door het toepassen van puls log-
gers bij de energiemeters, krijgt 
u in ICY Control Center met één 
druk op de knop een volledig 
overzicht van alle meterstanden 
op uw scherm te zien.

Binnen 

2 jaar 

terugverdiend
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Ervaringen van gebruikers

Landal Esonstad: Wim Okkema 
Shift leader Techniek en Onderhoud 

“Een aantal voordelen voor ons park zijn dat we direct 
storingsmeldingen krijgen en op afstand thermostaten in de 

bungalows aan kunnen zetten. Ook naar de gast toe is het prettig dat de woning op 
temperatuur is als ze arriveren; dit wordt automatisch geregeld.

De gebruiksvriendelijkheid van het systeem is eenvoudig doch doeltreffend.”

Citta Romana: Vanety Bijl
Receptioniste 

“Voor ons was ‘controle op afstand’ de overtuigende reden 
om ICY-CC aan te schaffen.
Het systeem werkt prettig. Het is handig en eenvoudig in gebruik.  Het systeem laat 
zich makkelijk uitlezen. En daardoor kan snel actie ondernomen worden.
Het is lastig te bepalen wat wij precies besparen t.o.v. de oude situatie. Wij zijn er 
echter van overtuigd dat bij een gelijke bezetting de 26% besparing die ICY noemt in 
zijn totaliteit gehaald wordt.”

Vakantiecentrum Dennenoord: Marc van den Berg
Parkmanager 
 
“Ik vind het moeilijk om te zeggen wat we precies besparen, 
omdat er meer factoren van invloed zijn op energieverbruik. 

De belangrijkste is de buitentemperatuur en natuurlijk de bezettingsgraad van je 
park. Daarnaast is niet ons complete park met dit systeem uitgerust waar dus helaas 
wel onnodig kachels aan kunnen staan.
Maar ik weet wel zeker dat de kachel inmiddels in 77 accommodaties niet onnodig 
brandt. En dat er afgelopen jaar ruim 38000 m3 minder gas is verbruikt.”

“Naast besparing op stookkosten besparen we met behulp van het peak management 
systeem van ICY-CC ook op vaste lasten van de netbeheerder.
Daarnaast maken storingsdienstmedewerkers geen onnodige uren en werken ze 
minder buiten kantooruren.”


