Privaat appartement - Riga, Letland
The project
Dit privaat design -appartement in het centrum van de Letse hoofdstad Riga is in 2013 opgeleverd. De eigenaars
wilden een zeer stijlvol interieur combineren met moderne functies. Hierdoor zijn ze uiteraard uitgekomen op de
Domintell domotica-oplossingen.
Deze residentie is volledig geautomatiseerd. De belangrijkste functies lopen via het Domintell-systeem. De hele verlichting
wordt aangestuurd door onze verschillende modules, met in het bijzonder de veelkleurige LED-verlichting die het mogelijk
maakt om aangepaste sferen te creëren met tot 256.000 verschillende kleurschakeringen. De rolluiken en gordijnen hebben ook
een geautomatiseerde werking, afhankelijk van bepaalde factoren zoals tijd of temperatuur. De verwarming wordt geregeld en
ingeschakeld wanneer nodig, evenals het ventilatiesysteem.
De bewoners krijgen dankzij onze technologie een sms-waarschuwing als er zich een evenement voordoet. Zo wordt bijvoorbeeld
een waterlek direct gedetecteerd en gemeld. Bovendien neemt het Domintell-systeem, zodra het lek is gedetecteerd, de nodige
maatregelen; in dit geval het afsluiten van de watertoevoer via de afsluiter. Hierdoor is het appartement slim en autonoom
geworden en biedt het een verhoging van het dagelijks comfort.

Testimony
Het was ons doel om ons nieuwe appartement uit te rusten met een domoticasysteem om ons
dagelijks leven te vergemakkelijken door het automatiseren van een aantal basistaken. Het is
een echte meerwaarde voor ons dagelijks comfort dat we niet meer hoeven na te denken over
de verwarming, de rolluiken, de ventilatie of dat we ze allemaal kunnen bedienen met een paar
designknoppen. We waren al erg trots op dit appartement, maar met Domintell zijn we nog
trotser!”

De eigenaar

Doel van de installatie
Luiken en rolluiken

Verlichting

Meldingen

De bediening van de
verschillende zonwerende
producten zoals elektrische
rolluiken of jaloezieën is
volledig geautomatiseerd en
configureerbaar.

Pas de bediening van
uw verlichting en uw
verschillende lichtsferen aan
uw levensstijl aan.

Ontvang direct
onmisbare
waarschuwingen van uw
slim huis.

Zoom in op het ontwerp
Het gamma Domintell-touchscreens en -bedieningsapparaten past perfect in alle soorten
woningen. Het gamma is zeer gevarieerd, van klassiek tot modern, met tal van RGBkleuren en vele materiaalcombinaties. De touchscreens zijn aanpasbaar met foto’s, logo’s
of pictogrammen die u kunt uploaden naar uw scherm.
Drukknoppen van andere leveranciers kunnen dankzij onze interface modules ook als
actuator voor het Domintell-systeem gebruikt worden.
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