RESIDENTIEEL

Smart Living Experience
Al meer dan 20 jaar richt Domintell zich op het ontwikkelen van slimme gebouwbeheersystemen. Wij ontwerpen, ontwikkelen en produceren zowel de hardware als de software.
Daarnaast geven wij technische ondersteuning op afstand als op locatie. Domintell is uniek
en beheerst de gehele waardeketen.
Zo’n 10.000 installaties in meer dan 35 landen draaien op de Domintell technologie. Tot
grote tevredenheid van onze klanten heeft onze technologie bewezen zeer duurzaam en
stabiel te zijn. Dat komt door het continue verbeteren van onze systemen.
Domintell staat bekend om zijn gebruikersgemak, zowel qua configuratie tijdens de
installatie als het dagelijks gebruik. Ondanks deze eenvoud levert Domintell een hoog
prestatieniveau.
Onze technologie is geschikt voor residentieel of professioneel gebruik. Domintell past net
zo goed bij villa’s als klassieke woonhuizen, hotels, verpleeghuizen, kantoren, fabrieken,
winkelcentra, etc. Dat binnen elk budget.
Veiligheid, energiemanagement, comfort, Internet-of-Things, mobiele app, etc. De reikwijdte
van functies die door het Domintellsysteem worden bestreken blijft groeien zodat we
innovatief blijven in ons vakgebied.

Stabiel

en bedrijfszeker

Eenvoud

van installatie en gebruiksgemak

Flexibel

en geschikt voor elke behoefte

Welkom bij de Smart Building Experience van Domintell.

Nicolas Vryghem
CEO
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Made in Belgium
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nijvel, België. Wij
ontwikkelen, produceren en distribueren ons eigen
complete gebouwautomatiseringssysteem. Het is
gebaseerd op het busprincipe volgens de industriële
norm RS485 en/of draadloos op basis van de Bluetooth®
standaard. Dankzij deze standaarden is ons systeem
open voor oplossingen van derden.
We beheersen de gehele waardeketen en bieden de
beste vakkennis voor de residentiële markt uitgerust met
onze technologie.
We zijn trots op de duurzaamheid en betrouwbaarheid
van ons systeem. Het is eenvoudig te installeren en te
configureren. Het gebruikersgemak biedt een uitgebreide
service voor elk type woning.
Ons team van ontwikkelaars verbetert onze technologie
voortdurend op basis van uw behoeften. Met Domintell
biedt u complete huisautomatisering.
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Beantwoordt elke behoefte
Een woning is een plek waar men zich letterlijk thuis moet kunnen
voelen. De vele mogelijkheden en de reeks strak ontworpen
automatiseringsfuncties van Domintell maken een woning
comfortabel en gemakkelijk in gebruik.
Elk type woning vraagt om zijn eigen specifieke functionaliteiten.
Elke bewoner heeft zijn eigen specifieke wensen. Beide kunnen
worden toegepast op ons domoticasysteem door de eindeloze
configuratiemogelijkheden.

•
•
•
•
•
•
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Gebruiksvriendelijke touchscreens met veel mogelijkheden
Unieke aanwezigheidssimulatie voor veiligheid
Voorgeprogrammeerde lichtscènes
Energiezuinige temperatuurprofielen
Toepassing van sensoren voor nog meer comfort
Communicatie op afstand

7.

Residentieel

www.domintell.nl

Geïntegreerd systeem

Veiligheid

Domintell is een geïntegreerd systeem. Concreet betekent
dit dat alle touchscreens en bedieningspanelen gelijk zijn.
Ze werken op alle apparaten: de bewoner zet ze naar eigen
behoefte in.

Een veilig gevoel is van belang voor het wooncomfort. Domintell biedt
toegangscontrole, camera’s en koppeling met een alarminstallatie.

Of het nu gaat om het regelen van het licht, het bedienen
van de radio of het instellen van de verwarming: alle
functionaliteiten kunnen onder één knop worden
geprogrammeerd.
Dit ontwerp geeft het Domintellsysteem een toegevoegde
waarde die de meest complexe scenario’s mogelijk maakt en
garant staat voor optimaal programmeergemak.

Dankzij toegangscontrole bepaalt de bewoner zelf wie er toegang
krijgt tot het privéterrein. Het systeem herkent een vingerafdruk, tag of
code. Met een geïntegreerde camera in de intercom ziet de bewoner
wie er aan de deur of poort staat en kan er mee spreken. Ook
achteraf kan bekeken worden wie er aangebeld heeft.
Met een camerasysteem van Domintell wordt een woning nog veiliger.
Camera’s weren af en zij leggen vast wat er op het privéterrein
gebeurt.
Dankzij het open protocol kan Domintell gekoppeld worden met de
meeste alarmsystemen. Zo kan het alarmsysteem in- en uitgeschakeld
worden op het touchscreen, smartphone of tablet.
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Basis
apparatuur

Een all-around
bussysteem
Standaard installatie
Functionaliteiten

VERLICHTING

GORDIJNEN

Sensoren en bedieningspanelen
01

Deur-/raamsensor

02

Touchscreen

03

LCD touchscreen / T° / Gordijnen / Audio

04

Aanwezigheids-/bewegingssensor

05

Toegangscontrole

OPTIONEEL:
DALI

Actuatoren
06

Verlichting

07

Gordijnen

08

Zonwering

09

HVAC

HVAC
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2 x OUT 0 -> 10V

EXT

+1 +2 0V

-

RGBW LED Strip

SENSOREN
LCD SCREEN

TOEGANGS
CONTROLE

RAAM

DEUR

AANWEZIGHEID
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RUIMTEBEDIENING
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ETHERNET

AUDIO

GBS

DOMINTELL
MONITORING
SOFTWARE

APPS

HVAC
CONTROL

CAMERA

INTERCOM
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Design
Het assortiment bedieningspanelen en
touchscreens passen perfect in elke
woning. Het design is uitgebreid, van
klassiek tot modern. Er zijn vele kleurenen materialencombinaties.
Onze touchscreens kunnen aangepast
worden met foto’s of pictogrammen die
direct naar het scherm worden geupload.
Door middel van inputunits kunnen ook
bedieningspanelen van derde partijen
worden toegepast.

Communicatie op afstand
Niet thuis? Het Domintellsysteem is ook op afstand te bedienen met de
gebruiksvriendelijke Domintell Pilot app. De gehele programmering is met
een smartphone of tablet veilig te benaderen.

•
•
•
•
•

Perfecte navigatie op de touchscreens
Hoogwaardige materialen voor langdurig gebruik
Definieer tot 6 verschillende acties op een enkele knop
Personaliseer bedieningspanelen in de Metal Collection
Combineer slimme apparaten die werken met audio, sensoren, 		
jaloezieën, lichten en nog veel meer
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Slimme
besparingen
Beheer het energieverbruik en
configureer de apparaten met de
Domintell-technologie. Het verbruik kan
vervolgens geoptimaliseerd worden. Met
de juiste instellingen ontstaat een slimme
en autonome woning dat zichzelf inspant
voor besparingen: water, elektriciteit, …..
Dankzij verschillende typen sensoren zijn
beweging, klimaat en luchtvochtigheid te
meten. Dit levert zowel besparing op als
comfort.

Al meer dan 20 jaar is Domintell
dé specialist in smart building
automation.
www.domintell.nl
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