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Når el-installationen er en del af
interiøret
Enkel og elegant IHC-installation er en del af den unikke oplevelse på
københavnsk luksushotel
Det er diskret, det er elegant, det er både klassisk og moderne - og det er
først og fremmest gennemført luksus. Man er ikke i tvivl om, at man er i
byens mest eksklusive suite af værelser i det sekund, man åbner døren, som
adskiller suiten fra hotellets øvrige område. Førstehåndsindtrykket er på en
og samme tid både overvældende og underspillet.

Her, i hjertet af hovedstaden og kun et blik fra nogle af Københavns ældste
og mest kendte bygninger, kan gæster med økonomisk råderum lade sig
forkæle for en nat. Eller mange nætter, hvis rejseplanen og pengepungen
ellers tillader det. Rent faktisk er der tale om tre suiter, der kan bookes
samlet eller hver for sig, med en gigantisk mastersuite som kronen på værket.
Booker man hele herligheden samtidig, råder man over flere hundrede
kvadratmeter til en pris tæt på 50.000 kroner. Pr. nat.
LK IHC det oplagte valg
Det siger sig selv, at kun det bedste er godt nok, når et eksklusivt hotel i
forbindelse med en ombygning vælger, bogstaveligt talt, at gå hele vejen og
etablere hotelsuiter i denne kvalitet og prisklasse.
Derfor er hele projektet styret med fast hånd af en indretningsarkitekt fra
start til slut. Adskillige af møblerne er håndbyggede efter mål og placering,
helt ned til millimeter. Og el-installationen er LK IHC med klassiske LK FUGAafbrydere og stikkontakter også placeret med millimeters nøjagtighed.
Installationen er udført af 2M El-installation A/S, der gennem en årrække har
udført el-arbejde for hotellet
- Det var et krav, at man skal kunne ændre og tilpasse installationen løbende,
og at den synlige del af installationen skal matche suiternes høje niveau i
indretning og design. Det gjorde det helt oplagt at vælge LK IHC til opgaven
og bruge LK FUGA-komponenter i den synlige del af installationen. FUGA er
jo en kendt designklassiker, der ser godt ud hvor som helst, siger overmontør
Claus Skræm, der er specialist i intelligente installationer.
Nem at betjene
Et andet krav fra hotellets ledelse var, at installationen er brugervenlig for de
mange forskellige mennesker fra ind- og udland, der kommer til at bo i
suiterne.
- Det skal bare spille, og det skal være nemt at betjene, også for gæster som
ikke har prøvet at betjene en intelligent el-installation før, forklarer Claus
Skræm.
Derfor er flere af afbryderne forsynet med særligt indgraverede tangenter
med store, letforståelige symboler for tænd/sluk, dæmp op/ned og gardiner

til/fra.
Hvad funktionalitet angår, byder LK IHC i luksussuiterne på dæmpning,
lysscenarier og automatisk styring af gardiner. IHC-controlleren står også for
automatisk sluk af lys i badeværelser og for en tidsbestemt styring af
dampbad i badeværelset i mastersuiten.
Understøtter luksus
For kendere af LK IHC lyder det nok som forholdsvis basale funktioner, og det
er det også, siger Claus Skræm:
- Hånden på hjertet: Det her er langt fra en installation som udnytter alle de
mange, avancerede muligheder, man får med LK IHC. Opgaven her er i stedet
at lade installationen understøtte den luksus, der præger hele gæstens
ophold på hotellet, uden at den er svær at betjene. Det er også en opgave, LK
IHC kan løse. En enkel, effektiv og elegant installation, der bare virker, og
som man kan bygge videre på eller tilpasse på et senere tidspunkt.
Det københavnske hotel har ikke ønsket at medvirke med navn.

Fakta: Den luksuriøse løsning
2M El-installation A/S har stået for installationen af:
•
•
•

LK IHC
LK FUGA Baseline afbrydere og stikkontakter
Graverede tangenter fra http://bestil.lk.dk

El-installationen understøtter gæstens luksusoplevelse:
•
•
•

Nem at betjene for alle gæster
Fleksibel installation - kan ændres og udvides efter behov
Elegant, tidløst design med LK FUGA-afbrydere og stikkontakter

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.

Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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