
Corbie Hotel | Lommel, België

Het 4e Corbie Hotel, gelegen langs de Lommelse ring, is officieel geopend op 28 februari van 2018. Dit moderne 
gebouw biedt zijn gasten 27 hotelkamers en 20 Business Flats.

Energiebeheer was een belangrijke factor voor de systeemkeuze. Dit hotel, vooral gericht op professionele klanten, is heel 
rustig gedurende de dag. De eigenaars waren op zoek naar een systeem dat, zelfs bij afwezigheid, het elektriciteitsverbruik 

kan beheren en bewust optimaliseren.

Ook zijn alle gangen en traphallen met LED profielen voorzien, in combinatie met onze DMOV05 bewegingssensor. Door de 
beperkte afmetingen van het LED profiel was er een bewegingsdetector nodig met kleine inbouwafmetingen. De Domintell 
DMOV05 is daar de geschikte detector voor, aangezien op verzoek van de installateur de lengte van deze detector nog licht 
aangepast werd zodat hij perfect in het profiel past. Een extra troef voor de installateur. De gevoeligheid van de detector kan 
verder in de Domintell configuratiesoftware worden ingesteld, zoals het geval is voor meer dan 50 detectoren doorheen het 
hotel die allen centraal en softwarematig beheerd worden.

Het project

Getuigenis
Het beheer van elektrische consumpties was een belangrijke factor voor de keuze van het 
automatiseringssysteem, maar we wensten evenzeer het hotel te automatiseren om een slim 
gebouw te hebben. Met het Domintell systeem, zijn we inderdaad veel meer bewust van wat 
er gaande is in ons gebouw en kunnen we de sensoren onze verlichtingssystemen ook efficiënt 
laten beheren. Het hotel is hierdoor nog veel meer autonoom, waardoor iedereen tijd en energie 
bespaart!

De directeur



Doel van de installatie

Zoom op de DMOV05

De installateur

De DMOV05 is de must-have bewegingssensor module van 
Domintell. Gecombineerd met uw verlichting, maakt het uw gebouw 
slim en autonoom dankzij de automatisering van de aangesloten 
verlichtingsapparaten, afhankelijk van de menselijke bewegingen. 
Het past dan vooral voor installaties waar energiebesparing een 
belangrijke factor is. Met een groot aanpassingsvermogen voor 
de hoek dekking, kan zijn actieradius via de Domintell software 
worden geconfigureerd. Bovendien, zijn klein formaat is ideaal 
om gemakkelijk in al uw plafonds en muren ingebed te worden.
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Totaal beheer Energiebesparingen Automatisatie
Smart monitoring van de 
aanwezigheid en verlichting 
van alle kamers en gangen 
van het hotel.

Toezicht op de elektrische 
consumpties om de energie-
uitgaven te optimaliseren.

Automatisering van de 
verlichting van kamers 
en gangen, ook op 
afstand controleerbaar 
via Domintell pilot.
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