SILVER ECONOMIE

Stabiliteit

en betrouwbaarheid van het systeem

Gebruikersgemak
Flexibiliteit

en eenvoudig te installeren

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
Directeur

Silver economy experience.

Made 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.
Door de gehele waardeketen te beheersen,
profiteert u van onze vakkennis. Voor
verpleeghuizen en serviceflats willen we het comfort,
van bewoners en personeel verhogen, de zorg
optimaliseren en de ergonomie voor het personeel
verbeteren.
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 zorg.
Ons team van ontwikkelaars verbetert onze
technologie voortdurend op basis van uw
behoeften. Met Domintell biedt u uw bewoners een
warm welkom.
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Slimme zorginstellingen,
voor goede zorg.
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Welkom thuis
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Beantwoord aan elke
behoefte
De essentie van het hosten van residenten is een
‘thuisgevoel’ creëren. Daarom bieden wij eindeloze
mogelijkheden voor maatwerk en een goed
ontworpen reeks automatiseringsfuncties die
alle residenten dagelijks helpen met aangepaste
middelen voor elke behoefte: van de resident, de
staf en de directie.
Elk rusthuis of serviceflat heeft zijn eigen
cultuur en zijn unieke behoeften. Creëer een
gebouw in harmonie met uw visie op zorg door
onze apparaten te combineren in oneindige
configuratiemogelijkheden.

•
•
•
•
•

Pas elke serviceflat of kamer individueel aan
Creëer scènes voor elk moment
Lokaliseer de resident overal in het gebouw
Valdetectie zodat er direct gereageerd kan worden
Pas de positie van het bed van uw cliënt automatisch
aan in het geval van medische noodzaak
• Maak het werk van uw personeel eenvoudiger in termen
van automatisering en ergonomie
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Gecentraliseerd systeem
Met het Domintellsysteem kan alle informatie
centraal worden beheerd.
Monitor de functionaliteit van de apparatuur
evenals de residenten via de Domintell
touchscreens of de centrale Domintell software.
Zo kan het gehele gebouw bijvoorbeeld in
één oogopslag worden gemonitored vanaf de
hoofdverpleegpost of waar vandaan ook met de
Domintell-app.
Zodra uw behoeften en deze van uw
residenten zijn gedefinieerd, zal ons slimme
gebouwbeheersysteem dienovereenkomstig
handelen.
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Slimme besparingen
Beheer uw verbruik en pas uw toestellen aan
via de Domintell-technologie. Uw verbruik wordt
vervolgens automatisch geoptimaliseerd. Zodra
alles is ingesteld, beschikt u over een slim en
autonoom gebouw dat zorgt voor besparingen
voor water, energie, etc.
De menselijke factor is het meest essentieel in het
dagelijks leven van uw instelling. Het werk van uw
personeel vereenvoudig dankzij onze sensoren
en geïntegreerde apparaten, en laat het systeem
voorspelbare dagelijkse taken uitvoeren. Uw team
heeft dan meer tijd over voor het comfort en
welzijn van de residenten.
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Uniek welkom en
comfort
De aangepaste Domintell-ruimte
Belangrijkste aansturingen

Bedieningspanelen en sensoren
Deur- / Raamsensor
LCD Touchscreens (Verlichting / T° / Gordijnen/ Audio)
Controlescherm
Aanwezigheids- / Bewegingssensor
Automatische bed controle
Kamertoegang
Bedsensor
Persoonlijke sensor (val- en aanwezigheidsarmband,
paniekknop luier vochtigheidssensor)
Doorspoeldetectie
Geursensor

Actuatoren
Verlichting
Gordijnen
Bezettingslicht

HVAC
RGBW LED strip

Gecentraliseerde controle,
compleet comfort

10.

Client

www.domintell.com

Een all-round bussysteem
Type installatie
Functionaliteiten

VERLICHTING

GORDIJNEN
DALI lichtsturing
optioneel

HVAC
AANSTURING

230V - 50 Hz

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

BLIND

OUT 6
OUT 7

Domintell

OUT 8

IN 7,8

DGQG02

RGBW
LEDSTRIP
AANSTURING

ta 45°c

WIEGAND

1-WIRE
5V 1W COM

-

O2 O1 -

+12V 50mA

IN1 IN2 IN3 IN4

+

D1 D0

+

+

+

IN5 IN6 IN7 IN8

+

+

+

+

IN9 IN10 IN11 IN12

+

+

+

+

2 x OUT 0 -> 10V

-

EXT

+1 +2 0V

VERLICHTING DIMMEN

SENSOREN
(LCD)
TOUCHSCREEN KAMERTOEGANG

RAAM

DEUR

KAART

VAL AANWEZIGHEID

LED DIMMEN
ETHERNET

BEDIENINGSPANEEL

AUDIO

GMS

DOMINTELL
MONITORING
SOFTWARE

MOBIELE
APP
AANSTURING
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Een veilige plek
Beveilig het gebouw zowel binnen als buiten door uw
beveiligingssystemen te koppelen met Domintell.
Monitor het gebouw op elk gewenst moment om de
veiligheid van uw bewoners te verhogen. Houdt de
aanwezigen, en de in-en uitgaande bewegingen in
het gebouw in het oog en handel gepast indien nodig.
Met onze toegangscontrolefuncties kunt u alle
ingangen en kamers rondom het gebouw bewaken.
Zo biedt u de mogelijkheid om vanuit een centrale
plek te reageren en daarmee de veiligheid van
iedereen te waarborgen.
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Draag zorg voor
uw residenten
Onze reeks aanwezigheids- en
bewegingssensoren passen perfect
in elke kamer. Met een nauwkeurige
detectie in real-time, verzekert u de
veiligheid van uw bewoners door hen
ten allen tijde te monitoren.
Ook kunt u met onze oplossingen
uw installatie zo configureren, dat
u automatisch op de hoogte wordt
gehouden van de gebeurtenissen
in uw zorghuis. Oplossingen zoals
valdetectoren, lokalisatie armbanden,
stoel- en bedbezettingssensoren,
luiervochtigheidssensoren en nog
veel meer, gecombineerd met het
Domintellsysteem, zorgen ervoor dat
niets u ontsnapt.
Hoewel
de
Domintell-modules
en hun talrijke functies het beste
uit uw systeem halen, kan het
ook samenwerken met slimme
oplossingen van derde partijen van
uw keuze.

• Waak over de veiligheid, het comfort en de
gezondheid van uw bewoners in real-time
• Flexibel systeem dat voldoet aan elke
behoefte
• Configureer verschillende acties
geactiveerd door een sensor of drukknop
• Onze discrete sensoren integreren zich 		
perfect in uw gebouw
• Combineer uw installatie met slimme
sensoren die werken op beweging,
lichtsterkte, druk, en nog veel meer
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Groene
zorghuizen
De CO2-uitstoot van gebouwen
is een grote uitdaging voor onze
samenleving. Configureer uw
huis voor een milieuvriendelijk
beheer. Integreer een
energiebesparingsbeleid en
verminder de CO2-uitstoot.
Met Domintell kan de bespaarde
CO2-uitstoot van uw installatie
worden gemeten. U kunt uw
bewoners informeren over
hun milieuvriendelijk gedrag
met gegevens over hun
energiebesparingen.
Kwaliteit en respect voor het milieu
zijn waarden die belangrijk zijn
voor het imago van zorg-sector:
Domintell helpt u deze doelen te
behalen.
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Al meer dan 20 jaar is Domintell
de Belgische specialist in
Smart Building Automation.
www.domintell.com
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