
Happyland - As, België

De Happyland winkel (binnen- en buitenwinkels) in de stad As, met een oppervlakte van 4500m², heeft Domintell 
gevraagd om zijn werking intelligenter te maken. Met zo’n grote oppervlakte vormt het beheer van verlichting, 

toegang, alarmen en audio een belangrijke uitdaging voor deze structuur.

Een van de prioriteiten was dat het systeem een minimum aan handelingen moest vereisen en eenvoudig te gebruiken 
moest zijn.  Hoe uitgebreid de Domintell technologie ook is, ze is toch zeer intuïtief. Op deze manier kan elk personeelslid 
gemakkelijk de vooraf gedefinieerde acties starten.  De laatste medewerker die het pand verlaat, voert gewoon de alarmcode 
in en de winkel schakelt over naar de nachtmodus.

Met de Domintell-automatisering heeft Happyland zijn dubbel doel bereikt: de installatie bruikbaar maken voor iedereen en het 
energieverbruik beheersen. Besparingen worden bijvoorbeeld gerealiseerd door lichtintensiteitsniveaus voor de verlichting, 
met een vermindering van de verlichting met 50% in de ochtend bij het openen en ‘s avonds bij het sluiten van de installatie. 
Het tijdsbestek voor de elektriciteitswerkzaamheden was zeer beperkt, zodat het eenvoudig te installeren Domintell systeem 
de installateur in staat stelde om de deadlines te halen en een minimum aan bedrading te gebruiken.

Het project

Getuigenis
We zijn zeer tevreden over onze Domintell slimme installatie. Medewerkers hebben er geen enkel 
probleem mee. De verlichting gaat aan bij 50% en schakelt dan overdag automatisch over naar 
100%, de achtergrondmuziek gaat aan en al onze beveiligde deuren worden ontgrendeld zodra 
een van de medewerkers bij het openen de alarmcode heeft ingevoerd.  We kunnen zelfs een 
kwartier voor sluitingstijd van de winkel een bericht tonen om klanten te vertellen dat ze moeten 
afrekenen als ze aankopen moeten doen. Bovendien konden de elektriciens de modules tijdig 
installeren.

De beheerder



Doel van de installatie

Zoom in op de planning

De installateur

Uw bedrijf heeft niet dezelfde facilitaire behoeften op verschillende tijdstippen van 
de dag.  Het Domintell systeem kan zich op elk moment aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Een eenvoudige configuratie laat u toe om de orders te definiëren 
die aan elk toestel moeten worden gegeven op basis van het tijdstip van de dag en 
over een door u bepaalde periode. Pas uw ruimtes aan de lichtbehoeften van elk 
van deze ruimtes aan en regel al uw verlichting tegelijkertijd. Vervolgens stelt u een 
uitschakeling van alle lichten in en een vergrendeling van uw bedrijfstoegang enkele 
seconden na uw vertrek. Met het Domintell systeem plant u alles in uw structuur.
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Gebruiksvriendelijkheid Energiebeheer Planning
Profiteer van een intuïtief 
systeem dat iedereen 
gemakkelijk kan gebruiken.

Controleer het 
energieverbruik van uw 
structuur door het gebruik 
van uw apparaten aan te 
passen.

Definieer het scenario 
dat het beste past bij 
de behoeften van uw 
structuur met een reeks 
programmeerbare 
acties.
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