
Aerts Speculaas - Lokeren, België

Aerts Speculaas, opgericht in 1913, is gestart als familiebakkerij in Sombeke, in het Vlaamse Gewest. Geleidelijk 
aan specialiseerde het bedrijf zich in de ambachtelijke productie van speculaas, wat hun paradepaardje is geworden.

Sindsdien is de vraag blijven toenemen  Na de erkenning door de Vlaamse Overheid als regionaal 
product werd in 2013 beslist om de productie te verhuizen naar een nieuw gebouw van 500 m² om te 

voldoen aan de vraag die hoger was dan ze capacitief aankonden. Vervolgens werd besloten om dit gebouw 
in Lokeren uit te rusten met een domotica systeem om de prestaties te optimaliseren. Het Domintell systeem, 
ideaal voor kleine en middelgrote ondernemingen, heeft zich al snel bewezen als de referentiekeuze. 

Het gebouw is smart gemaakt met aangepaste configuraties en scenario’s en dit met behoud van een 
ongeëvenaard gebruiksgemak. De werking van de nieuwe industriële ovens en verpakkingsmachines 
wordt automatisch beheerd volgens de wensen van het management. Bovendien wordt de verlichting 
van de hele site geregeld door Domintell domotica met als doel het energieverbruik te laten dalen. 

Het project

Getuigenis
Elk gebouw heeft zijn eigen cultuur en zijn eigen specifieke behoeften. Vorm je gebouw in 
harmonie met uw visie door onze eindeloze configuratiemogelijkheden. Zo kan u middels 
sferen het verbruik configureren dat past bij elk belangrijk moment van uw activiteit (opening, 
onderhoud, leveringen, sluiting, ....) en elk profiel van de betrokkenen. Door uw apparaten te 
configureren met de Domintell technologie, zal u verbruik geoptimaliseerd worden. U creëert 
dus een autonoom gebouw, dat zelf voor slimme besparingen zorgt. ”

The Aerts family



Doel van de installatie

Inzoomen op handelszaken

De installateur

Elk gebouw heeft zijn eigen cultuur en zijn eigen specifieke behoeften. Vorm je gebouw in 
harmonie met uw visie door onze eindeloze configuratiemogelijkheden. Zo kan u middels 
sferen het verbruik configureren dat past bij elk belangrijk moment van uw activiteit 
(opening, onderhoud, leveringen, sluiting, ....) en elk profiel van de betrokkenen. Door uw 
apparaten te configureren met de Domintell technologie, zal u verbruik geoptimaliseerd 
worden. U creëert dus een autonoom gebouw, dat zelf voor slimme besparingen zorgt.
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Configuratie Verlichting Automatisering
Eenvoud en flexibiliteit 
van het systeem voor 
configuraties die zijn 
aangepast aan uw 
doelstellingen.

Dankzij de Domintell 
domotica is de verlichting 
van de hele site  autonoom 
en aangepast aan de 
werktijden.

Domintell domotica 
stelt kleine structuren in 
staat om hun productie-
uitdagingen aan te gaan.
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