
Hoevekasteel  Pondrôme - Beauraing, België

Het Hoevekasteel Pondrôme is een B&B in Beauraing, in de provincie Namen. Dit domein van 450 m² met 7 
slaapkamers en talrijke voorzieningen is een typisch project voor een Domintell-domotica installatie. Om zo’n groot 

huis te kunnen beheren en het comfort van twintig mensen tegelijk te kunnen garanderen, is een gecentraliseerde en 
een zo geautomatiseerd mogelijke aansturing nodig.

Het volledige kasteel is uitgerust met het Domintell-systeem. De verlichting wordt in locatieafhankelijke groepen beheerd en is 
zo geconfigureerd dat de werking kan aangepast worden aan het moment van de dag. De verlichting wordt geautomatiseerd 
door gebruik te maken van veel bewegingsdetectoren die een reactie genereren en door dimmers die het mogelijk maken om 
in sommige ruimtes sferen in te stellen. Het hele gebouw kan overal in het kasteel bewaakt en bediend worden via de Domintell 
PILOT-applicatie.

Door middel van een centraal touchscreen heeft de eigenaar ook een totaalbeeld van de installatie, wat gelet op de omvang 
van de site zeer wenselijk is. Dit gigantische vakantiehuis is hierdoor eenvoudig te automatiseren en aan te passen aan de 
configuraties die door het personeel kunnen gemaakt. Dit is een zeer belangrijke toegevoegde waarde om gasten in ideale 
omstandigheden en naar gastwens te ontvangen.

Het project

Getuigenis
Het leek ons vanzelfsprekend dat een site van deze omvang werd uitgerust met domotica. Dankzij 
de Domintell technologie is het voor ons nu eenvoudiger om de werking van het kasteel aan te 
passen aan onze visie van gastvrijheid. Vooral omdat de configuratie zeer eenvoudig en intuïtief 
is. De uitbreiding die we op dit moment doen, zal eveneens met Domintell geautomatiseerd en 
gekoppeld worden aan het hoofdgedeelte om één enkele installatie te vormen die vanuit het 
hoofdscherm of de PILOT -toepassing kan bediend worden.

De eigenaar



Doel van de installatie

Inzoomen op B & B kamers

Tegenwoordig rusten steeds meer beheerders van vakantiewoningen hun gebouw uit met 
domotica-oplossingen om er autonome gebouwen van te maken. Een slim vakantiehuis, 
dat autonoom kan werken, is niet alleen een bijkomend comfort voor de gasten, maar 
vereenvoudigt ook het onderhoud en het beheer voor de uitbaters. Deze toegevoegde 
waarde is inderdaad onmiskenbaar en maakt het vakantiehuis tot een unieke ervaring. 

De grote troeven van het Domintell-systeem liggen vooral in een snelle installatie, zelfs 
in reeds bestaande gebouwen, en een eenvoudige en aanpasbare configuratie op elk 
moment door de gebruiker. De goede werking van de installatie kan, zelfs in real-time, 
worden gecontroleerd via de verschillende schermen, een smartphone of een tablet.
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Toegevoegde waarde Automatisering Totale controle
Voeg  kwaliteit en 
toegevoegde waarde 
toe aan de B&B  door 
het installeren van een 
Domintell domoticasysteem.

Dankzij verschillende 
sensoren en configuraties 
draait de smart B&B 
autonoom voor een optimaal 
comfort.

Dankzij de Domintell 
Pilot-app kan de 
installatie overal in het 
hoevekasteel worden 
bediend.
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