
Bevlo - Boedapest, Hongarije

Bevlo is een bedrijf dat textiel en stof verkoopt voor interieur design. De toonzalen zijn gelegen in het hartje van 
Boedapest, en spelen een sleutelrol in het businessmodel van de eigenaars. Hier wordt, gevestigd in een echte 

galerij, al het aangeboden weefsel tentoongesteld. Het was dus essentieel voor het bedrijf om de klanten te ontvangen 
in de beste omstandigheden en om de items op de best mogelijke manier te presenteren.

De eigenaars hebben een beroep gedaan op Domintell hiervoor omdat ze overtuigd zijn van de gebruiksvriendelijkheid en 
de kwaliteit van het systeem. Zo werd de galerij uitgerust met een polyvalent automatiseringssysteem dat het ganse gebouw 
bestrijkt. Dankzij onze technologie kan Bevlo zijn verlichting volledig configureren en controleren van de vloer tot het plafond. 
Het textiel en stoffen worden dankzij aangepaste harmonieuze en dimbare sferen optimaal uitgestald, volgens de smaak en 
wensen van de eigenaars. De verlichting kan afhankelijk van tal van scenario’s ook slim aangepast worden. Zo gaat de verlichting 
automatisch aan bij het betreden van de galerij, wordt de buitenverlichting en reclame aangezet op bepaalde tijdstippen, enz...

Het Smart systeem stuurt naast de verlichting ook het ventilatiesysteem, de airconditioning en de verwarming aan. Het hele 
gebouw wordt gestuurd via drukknoppen of zelfs op afstand via smartphones en tablets.

Het project

Getuigenis
Het was noodzakelijk voor ons om de waarde van onze producten uit te stallen in een verlichting 
en een configuratie die past bij onze design - visie. We hebben een beroep gedaan op Domintell 
om dit eenvoudig te realiseren en omwille van de mogelijkheden om dit verder dan enkel 
de verlichting te kunnen uitbreiden . Domintell geeft ons de mogelijkheid om het gebouw 
te openen en te sluiten in alle eenvoud met een enkele druk op een knop of een scherm. De 
configuratie is zo opgezet, dat de temperatuursensoren (geïntegreerd in de knoppen) direct 
triggeracties uitsturen naar de automatische klimaatcontrole in het gebouw. ”

De eigenaars



Doel van de installatie

Zoom in op de GoldenGate software

De installateur

Na 18 jaar trouwe dienst, is de Domintell2 software vervangen door een volledig nieuwe versie 
genaamd GoldenGate. GoldenGate neemt niet alleen alle kenmerken over van Domintell2 
maar behoudt ook de gebruiksvriendelijkheid en aanpasbare configuraties waardoor 
Domintell zo populair is. Verder werd de technologie en ergonomie zodanig aangepast, 
dat ze compatibel is met nieuwe technologieën, zoals IoT en Bluetooth® 5, door middel 
van een betere integratie met de moderne Mac, Windows en Linux-besturingssystemen. 
Met GoldenGate, is het nooit leuker geweest om uw installatie te configureren die door het 
Domintell 2.0 systeem wordt aangedreven.
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Verlichtingssferen Gebouwbeheer Centralisatie
Configureer aangepaste 
verlichtingssferen voor 
smaakvol verlichte zones.

Beheer het hele gebouw met 
een all-round systeem dat tal 
van applicaties stuurt.

Configureer uw 
drukknoppen of 
uw mobiele apps 
voor een totale en 
gecentraliseerde 
besturing.
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