Meer dan 100 parken zijn u voor gegaan

Kempense Meren | Oostduinkerke
Vielsalm | De Haan

Les Ardennes | Les Bois-Francs | Sandur
De Kempervennen | Erperheide | Bostalsee | Zandvoort

De Flaasbloem
De Roggeberg
De Schotsman
Zeewolde

Green Resorts
Aerwinkel

Résidence Valkenburg

Beachpark Texel

Résidence Koningshof

Coldenhove
De Bloemert
De Veluwse Hoevegaerde
De Vers
De Vlegge

Breeduyn Village | Dishoek
Resort Ameland
Poort van Amsterdam

Esonstad

Poort van Zeeland

Het land van Bartje

Resort Zuiderzee

Het Roekenbosch

Resort Veluwemeer

Hof van Saksen

Resort Markermeer

Green Resorts

Ameland
Zandvoort
Grevelingenstrand
Bloemendaal aan zee

Katschberg
l´Eau d´Heure
Mooi Zutendaal

Motel ***
Bungalow- & Chaletpark
Bistro - Terras

Orveltermarke
Salztal Paradies
Schuttersbos

DE BRENKBERG

Natuurdorp tSuyderoogh
Vitamaris
Waterparc Veluwemeer
West Terschelling

ICY Accommodation Management
I.C.Y. B.V. - Houtsaachmole 35, 8531 WC Lemmer, +31 (0)88-123 1333, verkoop@icy.nl

Draadloos accommodatiebeheer

ICY Accommodation Management

Bent u beheerder op een vakantiepark en wilt u energie besparen en grip houden
op uw accommodaties? Dan is ICY Accommodation Management voor u een
uitkomst. Met dit draadloze beheer systeem voor vakantieparken kunt u vanuit de
receptie of via uw smartphone draadloos diverse apparatuur aansturen en uitlezen.

Transceiver, vorst- en spanningsalarm

Rook- of hittemelder

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

ICY levert verschillende rook- en
hittemelders die onderling te
koppelen zijn en die een melding
door kunnen geven naar ICY
Accommodation Management,
zodat u tijdig actie kunt ondernemen.

Comfort voor uw gast en besparing voor u

Binn

Draadloos accommodaties beheren
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Geen aanpassing aan de infrastructuur
Snel kunnen reageren op problemen
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Gekleurde iconen geven de status van de
accommodaties aan.
Alarmmeldingen worden zichtbaar en worden
verstuurd per sms of e-mail.

Druksensor

Timer Thermostaat

Energiemeteruitlezing

Intruder Alert

De druksensor bewaakt de
waterdruk in een cv-installatie.
Deze sensor is rechtstreeks aan
te sluiten op een Transceiver,
zodat een melding doorgestuurd kan worden naar de
receptie of TD zodra de druk
onder 0,8 Bar komt.

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

Door het toepassen van puls loggers
bij de energiemeters, krijgt u in ICY
Accommodation Management met
één druk op de knop een volledig
overzicht van alle meterstanden op
uw scherm te zien.
Ook slimme meters worden uitgelezen.

Bij inbraak geeft de Intruder Alert
draadloos een signaal door aan ICY
Accommdation Management. Dit
alarm kan tevens doorgemeld worden
naar bijvoorbeeld de mobiele telefoon
van de dienstdoende opzichter/
medewerker.

*Onze jarenlange ervaring leert dat onze energiebesparende producten veelal binnen 2 jaar zijn terugverdiend.

