
Dimensions M Gite – Corbais, België

In het hart van Waals Brabant bieden de kamers van de Dimensions M gite in Corbais accommodatie 
oplossingen voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. Om het comfort, de veiligheid en de algemene 

controle van het hele gebouw te maximaliseren, is er gekozen voor een domotica systeem dat in staat is al 
deze noden efficiënt te beantwoorden. De eigenaren kozen vervolgens voor het Domintell systeem, een systeem 

dat deze mogelijkheden verleent met een optimale installatie-en configuratie comfort voor de 5 kamers van de gite.

Hier beheert het domoticasysteem een gedimde en geautomatiseerde verlichting in de kamers en woonkamers met 
op afstand bedienbare vloerverwarming en geautomatiseerde rolluiken. Dit laat een gecentraliseerde controle via een 
touchscreen en de Domintell pilot app toe. Ook werd het veiligheidsaspect niet vergeten, omdat het hele gebouw 
met een systeem van alarmen en kamers met code sloten en camera’s uitgerust is. Dit alles is direct gekoppeld aan 
het Domintell systeem, wat de automatisering van de acties en reacties in het geval van een incident mogelijk maakt.

Het project

Getuigenis

Via de domoticaoplossing wensten we het meest optimale energiebeheer en de mogelijkheid 
voor onze klanten, of onszelf, de status van het hele gebouw in de gaten te houden. Dit om 
ervoor te zorgen dat iedereen een aangenaam verblijf heeft. Comfort vereist ook totale 
automatisering van elke kamer, die het mogelijk maakt voor onze klanten hun ruimte aan te 
passen en te controleren via hun eigen smartphone of Tablet. Zo kan iedereen de plaats naar 
wens regelen, voor een zeer gastvrij verblijf door zich thuis te voelen!

De eigenaren



Doel van de installatie

Zoom op de veiligheid

De installateur

Het wordt dagelijks steeds belangrijker om uw huis op een goede manier 
te beveiligen. Hou bijvoorbeeld via een smartphone controle over de hele 
woning  en de aangesloten apparaten. Beveilig daarom uw huis en combineer 
deze met de Domintell technologie. De informatie wordt direct aan u verstrekt 
en u kan op deze manier  real-time de veiligheid van uw huis controleren. Door 
gebruik te maken van aanwezigheidssensoren en bewegingsdetectors  geniet 
uw huis van een optimale veiligheid. Door een slimme configuratie via de 
Domintell software kan u verwittigd worden bij het minste onheil.  Ga naar het 
werk of op vakantie met een gerust gemoed, Domintell waakt over uw huis!
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België

Veiligheid Automatisering Standaardisatie
Automatische controle van 
cameras en configuratie van 
een veiligheidssysteem.

Voor eenieder’s comfort 
zijn de verlichting, de 
luiken en de verwarming 
geautomatiseerd en op 
afstand controleerbaar.

De 5 kamers van de 
instelling zijn op een 
zelfde standaard en 
basisconfiguratie 
gebaseerd. 
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