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Stabiel

Flexibel 

Eenvoud van installatie en gebruiksgemak 

en bedrijfszeker

en geschikt voor elke behoefte



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, firmware als de software. Daarnaast geven wij technische ondersteuning 
zowel 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. en 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.

Welkom bij de Smart Living Experience van Domintell.

Nicolas Vryghem
CEO



Made in Belgium
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nijvel, België. Wij 
ontwikkelen, produceren en distribueren ons eigen 
compleet gebouwautomatiseringssysteem dat gebaseerd 
is op het  busprincipe volgens de industriële norm (RS485) 
en/of draadloos op basis van de Bluetooth Low-Energy® 
standaard. Dankzij deze standaarden is ons systeem open 
voor oplossingen van derden.

Aangezien wij de gehele waardeketen beheersen, 
profiteert u van onze volledige vakkennis en technologie 
waardoor uw handelszaak opgewaardeerd wordt.

We zijn trots op de duurzaamheid en betrouwbaarheid 
van ons systeem. Het is eenvoudig te installeren en te 
configureren. Het gebruiksgemak biedt een uitgebreide 
service en flexibiliteit voor uw handelszaak.

Ons team van ontwikkelaars verbetert onze technologie 
voortdurend op basis van uw behoeften. Met Domintell 
biedt u uw cliënten een warm welkom.
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Belgische kennis ten dienste 
van uw bedrijf
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Oplossingen op maat
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Oplossingen op maat
Een van de essenties van ondernemen is klantvriendelijkheid 
en klantenservice. Een goed ontworpen handelszaak 
met een verfijnde omgeving komen altijd ten goede aan 
uw activiteiten. De vele mogelijkheden en de reeks strak 
ontworpen automatiseringsfuncties van Domintell maken een 
onderneming comfortabel, gemakkelijk en winstgevend in 
gebruik. 

Elk type handelszaak vraagt om zijn eigen specifieke 
functionaliteit. Elke ondernemer heeft zijn eigen 
specifieke wensen. Beide kunnen door de eindeloze 
configuratiemogelijkheden worden toegepast op ons 
domoticasysteem..

• Gebruiksvriendelijke touchscreens met veel mogelijkheden
• Voorgeprogrammeerde lichtscènes voor optimaal welkom 
  van uw klanten
• Ingebouwde astronomische klok voor tijdgestuurde schake- 
  lingen/scènes
• Unieke aanwezigheidssimulatie voor de veiligheid
• Koppeling met alarm- en camerasystemen
• Energiezuinige temperatuurprofielen
• Toepassing van sensoren voor nog meer comfort en 
  gebruiksgemak
• Communicatie vanop afstand
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Gecentraliseerd systeem
Met het Domintellsysteem wordt alle data centraal 
beheerd.

Check de installatie via een touchscreen of de 
Domintell Pilot app in één oogopslag en bestuur 
het gehele gebouw. Zo kunt u de volledige ruimte 
monitoren vanaf een centraal punt of van waar 
dan ook met de Domintell-app.

De Domintell Masters hebben een ingebouwde 
astronomische klok waarmee bijvoorbeeld 
gevelverlichting met zonsondergang aangaat 
en met zonsopgang uitgaat. Ook andere 
functionaliteiten die tijdgebonden zijn kunnen 
gekoppeld worden met Domintell.

Nadat de vereisten voor het systeem zijn 
gedefinieerd, zal ons gebouwbeheersysteem 
dienovereenkomstig handelen.
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Slimme besparingen
Beheer uw verbruik en pas uw apparaten 
aan met de Domintell-technologie. Uw 
geautomatiseerde verbruik wordt vervolgens 
geoptimaliseerd. Zodra alles is ingesteld, 
beschikt u over een slim en autonoom gebouw 
dat besparingen op uw water, energie, ... etc. 
genereerd.

De menselijke factor is het essentieelste als 
het gaat om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. 
Configureer een individueel profiel voor elke 
werknemer van uw handelszaak. Maak het werk 
van uw personeel eenvoudiger dankzij onze 
sensoren of geïntegreerde apparaten, en laat het 
systeem voorspelbare dagelijkse taken uitvoeren. 
Uw team kan zich dan volledig focussen op uw 
corebusiness. Configureer een individueel profiel 
voor elke werknemer van uw handelszaak.
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Bedieningspanelen en sensoren 

Deur / Gordijnrail

Controlescherm

Milieusensor

Aanwezigheids-/Bewegingssensor

Camera

Toegangscontrole

Actuatoren

Verlichting

Gordijnen

Aanwezigheidsindicator

HVAC

RGBW LED strip

Alarm 

Audio-loungesfeer 

Diefstalbeveiliging 

Perfecte gastvrijheid en 
sfeer
De Domintell winkel
Belangrijkste aansturingen

Centraal systeem, 
totale optimalisatie
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Een all-around bus- 
systeem
Type installatie
Functionaliteiten

Domintell

5V 1W COM + + + + + + + + + + + + ---
1-WIRE

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6

OUT 7 OUT 8 IN 7,8

BLIND
230V - 50 Hz

WIEGAND +12V 50mA IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 2 x OUT 0 -> 10V

0V+2+1D1 D0O2 O1

DGQG02

EXT

ta 45°c

VERLICHTING
ANTIDIEFSTAL

VERGRENDELING GORDIJNEN

DALI licht-
sturing

optioneel

(LCD)
TOUCHSCREEN

BEDIENINGSPANEEL

RAAM

SENSOREN

DEUR AANWEZIGHEID ALARM AFSCHERMING

LED DIMMEN

VERLICHTING DIMMEN

GMS

ETHERNET

DOMINTELL 
MONITORING
SOFTWARE

MOBIELE
APP

AANSTURING

RECLAME
VERLICHTINGAUDIO

HVAC RGBW-LEDSTRIP

PERSONEELSTOEGANG
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Een veilig bedrijf
Beveilig het gebouw zowel binnen als buiten door uw 
beveiligingssystemen te koppelen met Domintell.

Monitor de volledige site op elk gewenst moment. 
Houdt de aanwezigen, en de in- en uitgangen van 
het gebouw in het oog en reageer indien nodig op 
inbraak, diefstal, ... door de verlichting volledig aan te 
zetten, een audiobericht te laten horen en de deuren 
te vergrendelen.   

Met onze toegangscontrolefuncties kan u alle 
ingangen rondom het gebouw bewaken. Zo heeft 
u de mogelijkheid om vanuit een centrale plek te 
handelen en daarmee de veiligheid van iedereen te 
waarborgen. Zo kan u de handelszaak in functie van 
elke personeelslid in no-go zones indelen.
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Comfort en 
design
Onze reeks bewegings- en 
aanwezigheidssensoren passen 
perfect op elke werkplek. Met een 
nauwkeurige, real-time detectie 
worden verlichting, zonwering, 
klimaatfuncties, audio in- of 
uitgeschakeld wat energiebesparend 
maar zeker ook comfortverhogend 
werkt.

Het assortiment bedieningspanelen 
en touchscreens past perfect in 
elke type bedrijf. De vele kleuren- en 
materiaalcombinaties passen in elke 
zaak.

Door middel van inputunits kunnen 
ook bedieningspanelen van derde 
partijen geintegreerd worden. 

• Beveilig verschillende zones van het gebouw 
  in real-time

• Pas de installatie aan uw unieke behoeften 
aan

• Configureer verschillende scenario’s die 
  worden geactiveerd door een sensor of 
  centrale bediening

• Onze sensoren worden discreet 
  geïntegreerd in uw zaak 

• Combineer uw installatie met onze 
  technologie om het gebouwbeheer 
  eenvoudiger te maken
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Duurzame 
ondernemingen
De CO2-uitstoot van bedrijven 
is een grote uitdaging voor 
onze samenleving. Configureer 
uw gebouw voor een 
milieuvriendelijk beheer. Integreer 
een energiebesparingsbeleid en 
verminder de CO2-uitstoot.

Met Domintell kan de CO2-uitstoot 
worden gemeten die bespaard 
is. Daarmee draagt u bij aan een 
beter milieu.

Kwaliteit en respect voor het milieu 
zijn waarden die belangrijk zijn 
voor het imago van bedrijven: 
Domintell helpt u die doelen te 
bereiken.
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www.domintell.com

Al meer dan 20 jaar is Domintell 
de Belgische specialist in 

Smart Building Automation.

Kunstgalerie, Lommel (België)

Renault Garage, Leuven (België)

Happy Land, As (België)

Textiel design, Boedapest  (Hongarije)
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