
HOTELS



Stabiliteit

Flexibiliteit

Gebruikersgemak en eenvoudig te installeren

en betrouwbaarheid van het systeem

van de technologie 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
C.E.O.



Geproduceerd in België
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nijvel, België. 
Wij ontwikkelen, produceren en distribueren ons 
eigen complete gebouwautomatiseringssysteem 
dat gebaseerd is op het  busprincipe volgens een 
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.

We beheersen de gehele waardeketen en bieden de 
beste vakkennis voor high-end hotels 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 
alle soorten hotels.

Ons team van ontwikkelaars verbetert onze 
technologie voortdurend op basis van uw 
behoeften. Met Domintell biedt u een warm welkom 
aan uw gasten.
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Slimme kamers
voor een slim hotel
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Welkom thuis
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Beantwoordt elke behoefte

• Verwelkom gasten met een gebruiksvriendelijk touchscreen
• Voorgeprogrammeerde lichtscènes voor elk type verblijf
• Pas het klimaat aan vóór aankomst
• Bediening van zonwering
• Audio integratie

De eerste indruk van de kamer is het belangrijkste 
voor hotelgasten. Laat ze zich thuis voelen. De 
vele mogelijkheden en de reeks strak ontworpen 
automatiseringsfuncties maken hun verblijf 
comfortabel en memorabel.

Elk hotel heeft zijn eigen cultuur en specifieke 
behoeften. Uw visie kan worden toegepast op 
ons gebouwbeheerssysteem door de eindeloze 
configuratiemogelijkheden.
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Gecentraliseerd systeem
Met het Domintell systeem wordt alle data centraal 
beheerd.

Check de installatie inclusief apparatuur vanaf één 
beeldscherm bij de receptie van uw hotel en bestuur 
het gehele gebouw.

Nadat de vereisten voor het systeem zijn 
gedefinieerd, zal ons gebouwbeheersysteem 
dienovereenkomstig handelen.
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Slimme energiebesparingen
Het beheren van het energieverbruik en het 
aanpassen van het gebouwbeheerssysteem voor 
optimaal verbruik is een belangrijk aspect voor 
hotelbedrijven.

Het energieverbruik kan volledig worden beheerd 
met Domintell. Met de gebruiksvriendelijke 
GoldenGate-software kunt u het systeem eenvoudig 
configureren of wijzigen om het verbruik van uw 
hotel te optimaliseren.

De software kan worden beheerd door uw 
faciliteit manager. Zodra alles is ingesteld door uw 
installateur kunt u het gebouw autonoom beheren.
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Bedieningspanelen en sensoren

Deur/raamsensor

Bedieningspaneel

LCD touchscreen: verlichting, klimaat, gordijnen, audio

Aanwezigheidssensor

Kaartlezer

Kamertoegang

Actuatoren

Verlichting 

Gordijnen

Aanwezigheidsverlichting

HVAC

RGBW LEDstrip  

Unforgettable room
experiences
De Domintell hotelkamer
Standaard uitrusting

Centrale bediening, 
compleet comfort
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Een all-around BUS 
systeem
Standaard installatie voor hotelkamers
Kenmerken

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 GORDIJNEN

DALI licht-
sturing

optioneel

(LCD) SCHERM

BEDIENINGSPANEEL

KAMER TOEGANG RAAM

SENSOR

DEUR AANWEZIG KAART

LED DIMMEN

LICHT DIMMEN

BMS

ETHERNET

DOMINTELL
SUPERVISION
SOFTWARE

MOBIELE
APP

AUDIO
CONTROL

HVAC
AANSTURING

RGBW
 LEDSTRIP

AANSTURING
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Veilige ruimtes
Beveilig het gebouw zowel binnen als buiten door uw 
veiligheidssystemen aan Domintell te koppelen.

Houd uw gehele gebouw op elk moment in de gaten 
om een veilige ruimte voor uw gasten te creëren. Wees 
op elk moment op de hoogte van elke aanwezigheid 
in het gebouw en ageer indien nodig.

Met onze toegangscontrole-functies worden de 
gebouwingangen en –ruimten beheerd, zodat ze 
allemaal op een centrale plek te besturen zijn.
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Design
Het assortiment bedieningspanelen 
en touchscreens passen perfect in 
elke hotelkamer. De vele kleuren- 
en materialencombinaties past in 
elk type hotelkamer. 

Onze touchscreens kunnen 
aangepast worden met foto’s of 
pictogrammen die direct naar het 
scherm worden geüpload.

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

• Geef de gastnaam op het   
  touchscreen weer

• Pas ontwerp en kleuren aan,      
  afhankelijk van de dag

• 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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Duurzame hotels
De CO2-uitstoot van bedrijven is 
een grote uitdaging voor onze 
samenleving. Configureer uw 
hotel voor een milieuvriendelijk 
beheer. Integreer een 
energiebesparingsbeleid en 
verminder de CO2-uitstoot.
.
Met Domintell kan de CO2-uitstoot 
worden gemeten die is bespaard 
tijdens het verblijf van uw gasten. 
Informeer ze over hun ecologisch 
verantwoord gedrag bij het 
uitchecken.

Kwaliteit en respect voor het 
milieu zijn waarden die belangrijk 
zijn voor het imago van hotels: 
Domintell helpt u die doelen te 
behalen.
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Corbie Hotel, Lommel (België)

Sleepwood, Eupen (België)

www.domintell.com

Al meer dan 20 jaar is Domintell 
de Belgische specialist in 

Smart Building Automation.
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