
soluções hotéis



CONVERTEMOS A TECNOLOGIA
EM CONFORTO E SEGURANÇA

Confiança: A segurança que só um grande grupo empresarial com presença em todo o mundo lhe

pode oferecer. A Simon Holding, com quase 90 anos de experiência no sector, 20 empresas, e

presente em mais de 50 países nos mercados do pequeno material eléctrico, domótica, iluminação,

ligações para voz e dados, canalizações e electrónica, garante-lhe um atendimento muito próximo.

Design avançado e inovação constante: São factores primordiais em todos os nossos novos

produtos.

Investigação: Importantes equipas de especialistas multidisciplinares na área de Investigação e

Desenvolvimento que se dedicam a criar inovações domoticas para proporcionar uma vida mais

agradável para as pessoas.

Experiência: Desde 1991, aplicamos soluções domóticas a mais de 10.000 instalações realizadas

em casas, hotéis, residências e empresas.



O SimonVit@ garante um perfeito equilíbrio entre o conforto e o serviço a clientes na gestão do seu hotel e uma maior

rendibilidade para o seu negócio.

UMA ESTADIA INESQUECÍVEL PARA OS SEUS CLIENTES,
UMA GESTÃO PERFEITA PARA O SEU NEGÓCIO

Paixão pela excelência

Rendibilidade

Serviço

Tranquilidade

Personalização

Gestão

Estética



Detector de presença Detector crepuscular

A automatização e a temporização dos sistemas de iluminação e climatização

reduzirão o gasto eléctrico do seu hotel, já que as luzes e a climatização apenas se

activarão quando seja necessário, aproveitando melhor os recursos naturais.

Para além disso, graças ao SimonVit@, poderá visualizar e controlar, através de um

único ecrã, o estado dos sistemas de climatização nos quartos, zonas comuns, etc.

A luz e a climatização activam-se apenas
quando o cliente entra no quarto, evitando o
desperdício de electricidade quando o quarto
está desocupado.

A intensidade de luz artificial que se necessita
em um quarto ou uma zona comum regula-
se automaticamente segundo a luz natural
que é recebida do exterior.

O sistema SimonVit@ desactiva, por exemplo,
a climatização do quarto quando alguém abre
uma janela, evitando o consumo desnecessário.

OFFON

Exemplos de aplicação



ATÉ 30% DE POUPANÇA EM GASTOS
POR CONSUMO ELÉCTRICO

Rendibilidade

Planta do 1º Andar

Software de visualização

1

Através do ecrã do seu computador, poderá controlar e programar a
iluminação e a climatização de qualquer compartimento do hotel para
aproveitar ao máximo os recursos naturais e ganhar em rendibilidade.

Leitura e gestão em quartos e/ou
zonas comuns.

ON

OFF

ON



Botoneira centralização
de funções

Receptor infra-vermelhos
com telecomando

Ecrã táctil de embutir

Detectores de presença que activam automaticamente a luz e a climatização, poder
criar ambientes personalizados, activar todas as luzes desde a própria cama com a
botoneira “tudo na mão” ou utilizando o telecomando, ou visualizar e controlar a
temperatura desde o próprio quarto.
Estes são alguns detalhes de conforto que farão que os seus clientes jamais se
esqueçam da estadia no seu hotel.

Os seus clientes poderão criar ambientes de
conforto personalizados (leitura, TV, descanso,
etc.), bem como controlar toda a iluminação
sem sair da cama e evitando o uso de luzes
que não são necessárias para a actividade.

O SimonVit@ permite ao cliente controlar a
iluminação desde qualquer ponto do quarto,
oferecendo uma comodidade sem limites.

Os seus clientes poderão visualizar e alterar a
temperatura do próprio quarto ou, se preferir,
você mesmo poderá controlá-la da recepção.

Cena Leitura

(pantalla)

Exemplos de aplicação



Planta do 1º Andar

Software de visualização

1

ABSOLUTO CONFORTO PARA OS SEUS CLIENTES
Serviço cinco estrelas

Através do seu computador, poderá programar a temperatura de
climatização quando um cliente assim o solicitar, bem como antecipar
os desejos do cliente acedendo à sua ficha de cliente.

O seu cliente poderá controlar o rádio desde a casa de banho ou da
cabeceira da cama e programar a sua música favorita.

Quarto 421 Casa de banho ON Quarto 443

OFF



Detectores de fumo, detectores de fugas de água e de gás. O sistema avisar-lhe-á imediatamente

sobre qualquer ocorrência e o lugar onde a mesma se produziu, para que você possa

solucionar o problema rapidamente, garantindo, assim, uma completa tranquilidade.

Os seus clientes poderão usufruir também de uma segurança mais personalizada através

dos botões de emergência, prevenção de riscos infantis, etc.

O SimonVit@ vigia por si e informa ime-
diatamente à recepção do hotel sobre qualquer
ocorrência e a sua localização.

Os seus clientes poderão informar ime-
diatamente à recepção sobre qualquer
emergência médica e a sua localização. Assim
você poderá actuar prontamente e garantir o
bem-estar do seu estabelecimento.

O SimonVit@ permite desactivar as tomadas
nas zonas onde existam crianças pequenas,
garantindo, ao máximo, a segurança das
mesmas e a tranquilidade dos seus pais.

Detectores de fumo, gás e água Tomada desactivadaBotão com puxador

OFF

Exemplos de aplicação



VIGILÂNCIA AS 24 HORAS DO DIA
Total tranquilidade

Planta do 1º Andar

Software de visualização

1

Através do seu computador, será avisado imediatamente sobre o tipo de
alarme que se activou e a sua localização, para poder reagir rápida e
eficazmente. Para além disso, com um simples clique, poderá visualizar
a sala das crianças e desactivar, se for necessário, todas as tomadas,
com o fim de garantir uma maior segurança e a tranquilidade dos pais.

Sala TVQuarto 203



Detector de presença
Dispositivos com avisos sonoros e/ou sinais

luminosos farão com que o seu hotel seja
realmente um hotel para todos.

Com o SimonVit@, todos os seus clientes
receberão um atendimento adaptado às suas

necessidades.

Crianças, pessoas idosas, pessoas com capacidade locomotora reduzida ou com deficiência

auditiva ou visual, todos os seus clientes receberão sempre um serviço à medida.

O SimonVit@ adapta-se totalmente ao perfil do seu negócio e cresce com ele para poder

atender as suas novas necessidades: mudanças de categoria, remodelações (SPA, novos

andares, salas de convenções...), etc.

O SimonVit@ permite ampliar as suas funções
para crescer junto com o seu hotel.

Com O SimonVit@, poderá programar a cli-
matização e criar cenas de iluminação segundo
a utilidade que se queira dar, por exemplo, a
uma sala.

O SimonVit@ permite a abertura automática
de portas para aumentar o conforto e melhorar
a acessibilidade aos clientes com deficiências
locomotoras.

Botoneira centralização
de funções

Cena
Convenção

Exemplos de aplicação



Hotel de férias

Software de visualização

1

O SEU HOTEL "A LA CARTE"
Personalização

Hotel de negócios2

Através do computador active/desactive os sistemas de
iluminação e climatização em quartos e zonas comuns.

Com um simples clique, programe a climatização por
zonas ou por andares em função das necessidades dos
serviços que esteja a oferecer aos seus clientes.

Máximo
Serviço



Usufrua da gestão mais cómoda e flexível.

Através do ecrã do seu computador, poderá conhecer, em todo o momento, o estado dos

quartos ou zonas comuns, bem como controlar, por exemplo, a climatização e a iluminação.

Poderá também integrar outros sistemas de software (contabilidade, controlo da maquinaria,

etc.) e conseguir uma maior comodidade no seu negócio.

Controle a climatização do seu hotel por
andares, por zonas, por quartos... através do
ecrã do seu computador.

Ofereça serviços de limpeza e manutenção
mais eficazes, já que com o SimonVit@
conhecerá o estado de todos os quartos em
cada momento.

Controle o sistema de iluminação e a
climatização para alterar a funcionalidade de
uma sala: de sala de conferências para sala
de jantar, etc.

Através do seu ecrã, poderá controlar
tudo.

Através do seu ecrã conhecerá o
estado de cada

quarto/compartimento.

Através de um ecrã táctil poderá dar um uso
polivalente às salas.

ON/OFF
(pantalla)

Exemplos de aplicação



Quarto 410 Quarto 410

Planta do 1º Andar

Software de visualização

1

CONTROLO TOTAL COM UM SIMPLES GESTO
Fácil gestão

O SimonVit@ facilita a gestão total do
seu hotel, ganhando em eficácia e
optimizando os recursos.
A sua utilização fácil e intuitiva agiliza a
transferência de informação sobre o
estado do hotel.

Para além disso, através de um único
ecrã, poderá aceder a outros programas
de uso habitual no seu negócio.



Funções do Sistema

Visor de embutirEcrã táctil de embutir

Visualização SimonVit@

Botão
persianas

Detector de
presença

Detector de águaBotão duplo

Base de tomada
com tampa

Botão com
puxador

Mecanismo com
tecla em relevo

Tecla luminosa
personalizável

Balizagem
de emergência

Função “Favor não perturbar”
Botão "Campainha" luminoso

Botão
função "empregado"

Botão com
moldura luminosa

Botoneira centralização
de funções

Módulo
2 entradas / 2 saídas

Botão

O SimonVit@ oferece soluções à medida com uma grande variedade de acabamentos

estéticos que garantem uma perfeita funcionalidade e a máxima afinidade com a

personalidade do seu hotel e o perfil dos seus clientes.

Receptor infra-vermelhos
com telecomando

Som: controlo digital com
visor e intercomunicador e
altifalante de 2 polegadas

Porta-etiqueta temporizado
 com moldura luminosa



CUIDE A PERSONALIDADE DO SEU HOTEL
EM TODOS OS PORMENORES

Cuidado pela estética

Verde branco Azul branco Cinzento marfim Branco Marfim

Ouro acastanhado Cromado branco Aço escuro grafite

Série Simon 27 Neos Série Simon 27

Série Simon 75

Série Simon 88

Champanhe
grafite grafite

Alumínio
prata alumínio

Champanhe
marfim marfim

Madeira
grafite grafite

Cor

Azul translúcido brancoTarraco marfim Lilás pastel branco

Madeira

Cerejeira grafite Pinheiro marfim Verde texturizado marfim Azul metalizado grafite

Metal Cor

Série Simon 82

Metal Nobre

Champanhe fosco Cobre velho grafiteAço escuro grafite

ESTÉTICAS

PARA OUTRAS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

21 762 25 66



Diputación, 390-392
08013 BARCELONA
Tel. +34 93 344 08 00
Fax +34 93 344 08 03
http://www.simon.es

Simon Material Electrico
Sede: Rua de Venezuela, 53 B

1500 - 618 LISBOA
Tel. 21 762 25 66
Fax. 21 762 25 68

Filial: Rua Dr. Carlos Felgueiras, 218 4º andar sala 1
Edificio Paris

4470 - 157 MAIA
Tel. 22 947 19 27
Fax 22 944 48 90
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