Privéwoning – Berg en Dal, Nederland
Het project
Deze villa is gebouwd in de jaren ’70 en compleet gerenoveerd in 2016. Het is een bungalow waar alle woonfuncties
zich voornamelijk op de begane grond bevinden. Toch zijn alle woonfuncties zoals keuken, woonkamer en
slaapkamers op een andere plaats gesitueerd dan voorheen. Op die manier ontstond er een veel logischere opbouw
van de woning. Door een aantal tussenmuren te slopen werd er een open concept gecreëerd.
Met een lichtplan ontworpen door een lichtdesigner, ontstond het idee om de DALI-verlichting aan te sturen met het
Domintellsysteem. Een van de wensen van de eigenaar was om voorgeprogrammeerde lichtscènes te kunnen aanroepen. Door
de grondige renovatie was het mogelijk om bedieningspanelen en sensoren op de gewenste plek te positioneren.
De bedieningspanelen en touchscreens uit de Rainbow-line was een logische keuze in deze eigentijds ingerichte villa met
designverlichting.

Getuigenis
Zelf heb ik een affiniteit met techniek. Wij wilden graag domotica in onze woning toepassen. Na
kennismaking met Domintell Nederland was ik overtuigd van het verhaal achter het systeem. Ik
heb ervaren hoe eenvoudig de installatie en configuratie was. De DALI-verlichting dimt prachtig
terug dankzij de DALI-interface.”

W. Raaymakers
De eigenaar

Doel van de installatie
Autonomie

Eenvoudige integratie

Design

Slim en autonoom beheer
van de installatie, makkelijk
aanpasbaar.

Zowel de installatie als de
configuratie van Domintell
zijn eenvoudig.

Bedieningspanelen en
touchscreens van de
Rainbow-line combineren
design en efficiëntie.

Zoom in op de DINTDALI01
De DINTDALI01 is een interface voor verlichting op basis van DALI (Digital
Addressable Lighting Interface). Een interface kan max. 64 adressen (drivers)
en max. 16 lichtgroepen aansturen. Er is een tweeweg communicatie die
informatie stuurt maar ook feedback geeft aan de installatie. Deze is gemakkelijk
uit de software te lezen. Met DALI kan verlichting mooi gedimd worden. Voor
de installateur is de DALI-lijn gemakkelijk aan te leggen omdat de lijn polariteit
onafhankelijk is. Bij de DINTDALI01 interface wordt een externe DALI-voeding
geleverd.

De installateur
Deze installatie is door de eigenaar zelf uitgevoerd, dankzij de
eenvoudigheid van installatie en configuratie van het Domintell systeem.
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