
Privéwoning – Elversele, België

Bij de bouw van het huis werd het huis oorspronkelijk  uitgerust met het Domomaster systeem. Een aantal jaar  
geleden wenste De heer Vercammen  de domotica-installatie van zijn huis in Elversele te moderniseren. Inderdaad, 

het was nodig om het huis aan te passen aan de nieuwste technologieën. Na zorgvuldige analyse werd Domintell als 
nieuwe technologie geselecteerd om het gehele huis mee uit te rusten. 

Voor deze 22 jaar oude installatie was het noodzakelijk dat het nieuwe systeem flexibel genoeg was voor een makkelijke 
ombouw en integratie. Het Domintell systeem maakte het mogelijk alles in één enkele dag om te bouwen zonder enige 
compatibiliteitsprobleem. Het huis is nu volledig geautomatiseerd dankzij het Domintell systeem tot grote tevredenheid van 
zijn inwoners. 

Zowel koeling/verwarming en het zwembad zijn volledig geautomatiseerd. De hele installatie is uitgerust met drukknoppen 
van het Rainbow gamma geplaatst in een aantal strategische plekken van het huis. 

Het project

Getuigenis

Als een DIY liefhebber, wenste ik een betrouwbaar systeem te hebben met veel configuratie 
mogelijkheden. Domintell was de beste optie. Het gemak om zowel eenvoudige als complexe 
situaties te configureren overtuigde me. Het huis loopt nu autonoom, voor temperatuurregeling 
of verlichting. Voor mij is dit de belangrijkste doelstelling met domotica: dat alles gemakkelijk te 
beheren is voor de gebruikers.

Nico Vercammen
Eigenaar



Doel van de installatie

Zoom op de DBIR01

De installateur

De DBIR01 is een 8-relais bipolaire module. Dit betekent dat éénmaal aangesloten 
op uw installatie in een elektrische doos het tot 8 apparaten kan aansluiten, 
waarvoor zij in staat zal zijn hun elektrische circuit te openen en te sluiten. Dit 
laat bijvoorbeeld toe de aan/uit functie van een lamp te bedienen. Verbonden 
met Domintell drukknoppen, maakt het de afstandsbediening van een via 
schakelaar gecontroleerd elektrisch apparaat mogelijk. Als de installatie online via 
een DNET01 module wordt aangesloten, kan het een afstandsbedieningsfunctie 
ook toelaten dankzij de Domintell Pilot app op een smartphone of een tablet.

Autonomie Eenvoudige integratie Ontwerp
Slim en autonoom beheer 
van de installatie, die zichzelf 
regelt.

Zowel de installatie als de 
configuratie van Domintell 
zijn onder de gemakkelijkste.

Drukknoppen van 
het Rainbow gamma 
combineren design 
en efficientie voor een 
verfijnde controle van 
het huis.

Deze installatie is in totale autonomie door de eigenaar zelf uitgevoerd, 
dankzij de eenvoudigheid van installatie en configuratie van het 
Domintell systeem.
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