
62 AT&P journal 3/2008

Thermia Palace 
Ako dostal hotel na Slovensku 
päť hviezdičiek s firmou Sauter 

Kúpele prilákali v priebehu rokov množstvo
známych osobností, napr. rakúskeho cisára
Karola I., švédsku spisovateľku a nositeľku
Nobelovej ceny Selmu Lagerlöfovú, maliara
Alfonsa Muchu, lorda sira Henryho Davisa
s dcérou, ruskú šľachtičnú Oľgu Romanovovú,
skladateľa Franza Lehára, indických mahara-
džov, arabských šejkov, filmové hviezdy
a mnoho iných.

Moderná technika 
v starom prepychu

Secesný hotel Thermia Palace a Irma Spa boli
znovu otvorené v decembri 2006 po rozsia-
hlej renovácii. Zreštaurovaný, plne klimatizo-
vaný hotel Thermia Palace má pre hostí k dis-
pozícii 111 izieb a 14 apartmánov. Rakúskej
dizajnérke Gine Zarski, zodpovednej za vnú-
torné vybavenie hotela, sa podarilo spojiť nád-
heru predchádzajúcich vekov s duchom mo-
dernej doby. Umelecké dekorácie z vonkajšej
strany, ako aj vo vnútornom vybavení, plasti-
ky, masky na fasádach, keramické prvky, čalú-
nenia a vrstvené sklá boli spracované reštau-
rátormi tak, aby zostali v pôvodnej podobe
zachované aj pre nasledujúce generácie.

Pre automatizáciu budovy bol zvolený systém
EY3600 spoločnosti Sauter. Každá zo 111

izieb je vybavená komunikatívnym priestoro-
vým regulátorom DDC. To zaručuje najvyšší
stupeň komfortu pre každého hosťa. Systém
je prostredníctvom BACnet-u integrovaný
do nadradeného systému, ktorý spravuje celý
kúpeľný ostrov.

Zachovať hodnoty, 
chrániť investície

Renovácia hotelového komplexu Thermia
Palace je ukážkou toho, ako možno prostred-
níctvom firmy Sauter uviesť zachovaniahodné
stavby do ich nového životného cyklu. Inves-
tície vynaložené na tento účel sa znásobujú
výrazne stúpajúcou možnosťou ich viacnásob-
ného efektívneho zúročenia v obnovených
budovách a sú zabezpečené prostredníctvom
systémovej technológie firmy Sauter v spojení
s rozsiahlou ponukou služieb na mnoho rokov
dopredu.

Údaje o projekte
• Managementsystem: 

EY3600 novaPro – prepojený cez BACnet
s nadradeným správnym systémom D2000

• Dátové body: 1 800
• Úroveň automatizácie: 

16 automatizačných staníc EY3600 BACnet
128 priestorových regulátorov ecos

• Vybavenie:
7 klimatizácií
1 výmenníková stanica
1 chladiace zariadenie

Naším cieľom je individualita
ponúkaného riešenia
• Administratívne a správne objekty
• Výskum a vzdelávanie
• Budovy na obchodné účely
• Zdravotnícke a charitatívne zariadenia
• Priemyselné budovy
• Komunikácia, logistika a doprava
• Kultúrne zariadenia, hotely a centrá voľné-

ho času
• Verejné úrady a inštitúcie

Dipl. Ing. Ivan Hollan
konateľ spoločnosti

Sauter Building 
Control Slovakia s.r.o.

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
e-mail: info@sk.sauter-bc.com
http://www.sauter.sk

www.sauter-controls.com

42

Prvý päťhviezdičkový kúpeľný hotel na Slovensku vznikol po kompletnej renovácii noblesného hotela
a priľahlého kúpeľného domu, ktorý sa stal jeho súčasťou. Tento hotel je situovaný na kúpeľnom
ostrove v Piešťanoch – pravdepodobne najväčšom a najnezameniteľnejšom kúpeľnom komplexe
v Európe. Liečivá voda – s teplotou 67 až 69 °C – vyviera z desiatich minerálnych prameňov
a obsahuje sírovodík a 1 500 mg minerálnych látok na liter vody. Výnimočná budova so svojou
jedinečnou secesnou architektúrou patrí k najkrajším a najstarším stavbám v Piešťanoch.


