
APPARTEMENTS GEBOUWEN



Stabiliteit

Flexibiliteit

Gebruikersgemak en eenvoudig te installeren

en betrouwbaarheid van het systeem

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
Binnen ons hoofdkantoor in Nijvel Belgie ontwikkelen, 
produceren en verdelen wij ons compleet eigen 
gebouwenautomatiseringssysteem dat gebaseerd is 
op de RS485 industrieel bus systeem en Bluetooth 
Low-energy standaard voor draadloze communicatie. 
Dankzij deze openstandaard is ons systeem geschikt 
voor integratie van oplossingen door derden.

Aangezien wij de gehele «value chain» beheersen, 
profiteert u van onze volledige vakkennis die we 
hebben opgedaan in appartementsgebouwen die 
met onze technologie zijn uitgerust.

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 alle 
gebouwtypes.

Ons team van ontwikkelaars verbetert onze 
technologie voortdurend op basis van uw 
behoeften. Met Domintell biedt u uw klanten een 
warm welkom..
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Comfort voor alle 
soorten woningen
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Welkom thuis
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Een antwoord op elke behoefte
Een appartement is een plek waar iedereen zich thuis moet 
voelen. De talrijke automatiseringsfuncties die het Domintell-
systeem biedt, zorgen voor woningen met een ongeëvenaard 
comfort en een intuïtieve bediening. Elk woning heeft zijn 
eigen specifieke behoeften naargelang zijn functionaliteit. Elke 
eigenaar of huurder heeft zijn eigen wensen.  Via ons systeem 
kan je met beiden rekening houden dankzij de eindeloze 
configuratiemogelijkheden.

Het beantwoorden van elke behoefte is ook een antwoord 
geven op die van morgen. Tegen 2022 zijn de Europese 
instellingen van plan om de SRI (Smart Readiness Indicator) aan 
te nemen, waarbij wordt beoordeeld hoe goed een gebouw 
compatibel is met de slimme en verbonden technologieën. Een 
belangrijke toegevoegde waarde, die met het innovatieve en 
toekomstgerichte Domintell-systeem perfect wordt bereikt.

• Gebruiksvriendelijke touchscreens met veel mogelijkheden
• Unieke aanwezigheidssimulatie voor veiligheid
• Voorgeprogrammeerde lichtscènes
• Energiezuinige temperatuurprofielen
• Toepassing van sensoren voor nog meer comfort
• Communicatie en beheer op afstand
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Geïntegreerd systeem
Domintell is een geïntegreerd systeem. Concreet betekent dit 
dat al uw touchscreens en bedieningsmodules met elkaar 
verbonden zijn. Ze kunnen dus gecombineerd worden met alle 
soorten actuatoren: de bewoners gebruiken ze afhankelijk van 
hun eigen behoeften. Of het nu gaat over het aansturen van de 
verlichting, het inschakelen van de radio of het starten van de 
verwarming; alle functionaliteiten kunnen met één knop worden 
geconfigureerd. Op die manier wordt een meerwaarde aan het 
systeem geboden die de meest complexe scenario’s en een 
optimale gebruiksvriendelijkheid mogelijk maakt..

De configuratie van de installatie gebeurt via de GoldenGate-
software. Dit programma, dat door ons team is ontwikkeld, is 
ontworpen voor maximaal gebruiksgemak voor iedereen en 
werkt met een eenvoudig «drag & drop» systeem. Een installatie 
voor gebouwautomatisering configureren en gebruiken is nog 
nooit zo éénvoudig geweest
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Veiligheid
Je veilig thuis voelen is essentieel voor het wooncomfort. 
Domintell biedt toegangscontrole, videofoons, camera’s en een 
compatibiliteit met alarmsystemen.

Dankzij de toegangscontrole beslissen de bewoners over de 
toegang tot hun privé-vertrekken. Het systeem herkent een 
vingerafdruk, een badge of een code. Met een in de videofoon 
geïntegreerde camera kunnen de eigenaars zien wie er aan 
de deur of aan de poort staat en kunnen ze met die persoon 
spreken, zelfs vanop afstand. Het is ook mogelijk om na te gaan 
wie er aangebeld heeft, tijdens je afwezigheid.

Met het Domintell-camerasysteem wordt de woning nog 
veiliger. De camera’s ontraden mogelijke indringers en nemen 
voortdurend op wat er op het privéterrein gebeurt.

Dankzij het open protocol kan Domintell worden gecombineerd 
met de meeste alarmsystemen. Het kan worden in- of 
uitgeschakeld vanaf elk touchscreen, smartphone of tablet..
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Uitrusting

Domotica

« Smart Ready »

Optioneel

Deur / Toegangscontrole / Videofoon

Camera

“Smart Ready” domotica

Bewegingssensor gekoppeld aan de verlichting

Videofonie

Appartement

Derde verdieping

Appartement

Vierde verdieping

Appartement

Vijde verdieping

Appartement

Zesde verdieping

Appartement

Tweede verdieping
Appartement

Appartement Lobby

Eerste verdieping

Benedenverdieping

Kelder

A

HVAC

Sensor

Luiken

Verlichting

Videofonie

Scherm

HVAC + 

Toegang

A

Het «Smart Ready» 
appartementsgebouw
Het Domintell gebouw 
Standaard uitrusting en opties
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Een uitbreidbaar en 
all-around bussysteem
Standaard domotica-installatie 
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
lichtsturing

optioneel

SCHERM (TFT)

DOMINTELL-
WANDKNOPPEN

SMART READY 

OPTIONEEL

AUDIO

KENMERKEN

PILOT APPAANWEZIGHEIDTOEGANG

LED DIMMEN

LICHT DIMMEN

AUDIO
CONTROL

HVAC
AANSTURING

RGBW
LEDSTRIP

AANSTURING

CONFIGURATIE

GoldenGate

HVAC+
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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 uit te 
voeren.
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Design

Het assortiment bedieningspanelen 
en touchscreens past perfect in elk 
type woning. Het design is uitgebreid 
van klassiek tot modern met een 
ruim keuzeaanbod aan kleur en 
materiaal combinaties.
 
Deze touchscreens kunnen 
aangepast worden met foto’s, 
logo’s of pictogrammen die u kan 
uploaden naar uw scherm.

Drukknoppen van andere 
leveranciers kunnen ook als input 
voor het Domintell-systeem werken 
dankzij ons interface protocol en - 
modules.

• Perfecte navigatie op de touchscreens

• Hoogwaardige materialen voor langdurig 
  gebruik

• Definieer tot 6 acties voor één enkele knop

• Pas uw knoppen aan uw smaak aan vanuit 
  het Domintell gamma

• Combineer slimme apparaten die werken 
  met audio, sensoren, jaloezieën, lichten en 
  nog veel meer

• Combineer swipe acties met gebaren op 
  je hoofdbedieningsscherm dat oplicht als je 
  nadert
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Slimme 
besparingen
Beheer uw energieverbruik en 
configureer de apparaten met de 
Domintell-technologie. Het verbruik 
kan dan worden geoptimaliseerd. 
Met de juiste instellingen wordt een 
slim en autonoom appartement 
gecreëerd, wat besparingen 
oplevert voor verwarming, 
elektriciteit, enz.

Het meten van beweging, klimaat, 
windsnelheid of luchtvochtigheid 
kan vervolgens acties in uw 
installatie in gang zetten, waardoor 
besparingen en uw comfort 
worden geoptimaliseerd.
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www.domintell.com

Al meer dan 20 jaar richt 
Domintell zich op het 

ontwikkelen van slimme 
gebouwbeheersystemen



Domintell SA • Rue de la Maîtrise, 9 • 1400 Nivelles
Tel. +32 67 88 82 50 • info@domintell.com • www.domintell.com
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